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Ibnu Umar RA berkata, "Tidak ada seorang pun melainkan

diwajibkan atasnya (mengerjakan) haji dan umrah." Ibnu Abbas RA
berkata, "Sesunggguhnya umrah adalah pengiring haji 

-sebagaimana
disebutkan- dalam kitab Allah, 'Don sempurnakan hoji dctn umrah

untuk Allah '." (Qs. Al Baqarah (2): 196)

';rs'&': y\t* it'J;, ri)b\t*rr';'r e.,i?
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1773. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Dari umrah (yang satu) ke umrah (yang lain) merupakan penghapus

(dosa) yang oda di antara keduanya. Sedangkan hoji yang mqbrur
tidak ada balasannya kecuali surga."
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Keterangan Hadits:

(Bismillahirrahmanirrahim. Bab-bab tentang umrah. Bab

umrah; kewajiban dan keutamaannya). Dalam riwayat Abu Dzar

lafazh basmalah tidak disebutkan. Namun, judul seperti tercantum

[Bismillahirrahmanirrahim, kitab umrah, bab umrah; kewajiban dan

keutamaannya] telah diriwayatkan Imam Bukhari dari Al Mustamli.

Bahkan dalam riwayatnya dari selain Al Mustamli tidak disebutkan

kalimat "bab-bab tentang umrah". Dalam riwayat Abu Nu'aim pada

kitab Al Mustakhraj tertulis "Kitab Umrah". Sementara dalam riwayat

Al Ashili dan Karimah hanya terlulis "Bab umrah dan keutamaannya".

Umrah menurut bahasa berarti ziyarah (berkunjung). Ada yang

berpendapat bahwa kata "umrah" diambil dari kalimat imaratul

masjidil haram yang berarti memakmurkan Masjidil Haram. Menurut
Imam Bukhari, hukum umrah adalah wajib. Dalam hal ini Imam

Bukhari mengikuti pendapat yang masyhur dari Imam Syaf i dan

Ahmad serta ahli hadits yang lain.

Pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Maliki adalah,

bahwa umrah itu sunah hukumnya. Demikian juga pendapat madzhab

Hanafi. Pendukung pendapat yang mengatakan sunah berdalil dengan

riwayat yang dinukil oleh Al Hajjaj bin Artha'ah dari Muhammad bin
Al Munkadir, dari Jabir. yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi,
\oa z^.t1i :A, ; €,';i a,'J'y't [ ,j6i '&: * iu' .r,r" o3r'rr;i ;i
'!) ;'ry OfJ,'J :J[d (Seorang Arab badui mendatangi Nabi SAW

dan berkata, "lVahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang

umrah, apakah ia wajib?" Rasulullah SAI4/ bersabda, "Tidak, tetapi
jika engkau melakukan umrah, maka itu adalah lebih baik bagimu.").

Namun. Al Hajjaj adalah perawi yang lemah.

Ibnu Lahi'ah meriwayatkan dari Atha', dari Jabir, dari Nabi

SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi, ltu-i'ilArt 
ngir 

lAaii aan

umrah itu adalah fardhu). Ibnu Lahi'ah juga seorang perawi yang

lemah.
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Tidah ada satu pun hadits dari Jabir dalam masalah ini yang

dapat dibuktikan keakuratannya. Bahkan Ibnu Jalln Al Maliki

meriwayatkan dengan sanacJ yang hasan dari Jabir, y $i"# ;
i:;l (Tidak ada seorang muslim kecuali diwajibkan atasnya

-melakukan- 
umrah). Jalur periwayatan hadits ini hanya sampai

kepada Jabir (mauqufl.

Pendukung pendapat yang mewajibkan umrah berdalil dengan

hadits yang disebutkan pada bab ini dan perkataan Shabi.bin Ma'bad

kepada Umar yang diriwayatkan Abu Daud, ;'&J i'-;aO dt qft
'* zU tjJ.i :ij 'J&t 

4.'tt&6 ""b (Aku melihat haji don umrah

tetalt'ai*aiibkan atasku, maka aku ihram untuk keduanya. (-lmar

berkata kepadanya, "Engkau telah diberi petunjuk kepada Sunnah

Nabimu.").

Dalil yang lain adalah hadits yang diriwayatkan Ibnu

Khuzaimah dalam hadits Umar tentang pertanyaan Jibril mengenai

iman dan Islam. Dalam hadits itu disebutkan, '$'t 
C it?s

(Hendaklah engkau haji dan umrah). Sanad riwayat ini telah dikutip

oleh Imam Muslim tanpa mencantumkan lafazhnya. Mereka juga

berdalil dengan hadits yang lain dan firman Allah, "Don

sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah." (Qs. Al Baqarah (2):

196) Yakni, kerjakan keduanya (haji dan umrah).

Imam Ath-Thahawi mengklaim bahwa makna perkataan Ibnu

Umar +f: i,ujlt (Jmrah adalah wajib), yakni fardhu kifayah. Akan

tetapi pandangan ini sangat jauh (dari makna sebenamya) bila

dibandingkan dengan lafazh yang dinukil dari Ibnu Umar, seperti yang

akan kami sebutkan. Ibnu Abbas, Atha' dan Ahmad berpendapat

bahwa haji tidak wajib bagi penduduk Makkah, meskipun diwajibkan

kepada selain mereka.
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* i.t J\r-, (lbnu Umar berkata). Ibnu Khuzaimah, Ad-

Daruquthni dan Al Hakim menyebutkannya secara mqushul dari jalur
Juraij, "Nafi' mengabarkan kepadaku bahwa Ibnu Umar berkata, u{
?'# (* st:'# ,i* Lti*,t i :gtr"r;;,r"^*, f l\"t-i )itr f ,1

Lpt Qidak ada seorang pun dari makhluk Allah kecuoli diwajibkan

melalcsanakan haji dan umrah bagi yang mampu menempuh
perjalanan; dan barangsiapa menambahnya [melakukan lebih dari
satu kaliJ, maka itu adalah lebih baik dan sunah).

Sa'id bin Arubah mengatakan dari Ayyub, dari Nafi', dari
IbnuUmar, dia berkata, g6"jt 'ritt tOir 

lttaii dan umrah adalah

wajib).

/* i)'SV1 ltbnu Abbas berkata). [mam Syafi,i dan Sa'id bin

Manshur menyebutkan riwayat ini dengan sanad yang maushul dari
SuSan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar: Aku mendengar Thawus
berkata, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, ..Demi Allah,
sesungguhnya umrah adalah pengiring haji dalam kitab Allah,
'Sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah'." (es. Al Baqarah (2):
le6)

Sedangkan sanad riwayat Al Hakim melalui jalur Atha' dari
Ibnu Abbat, :6-i i'Jltt'*it 6aii dan umrah merupakan dua

kew aj i b an) adalah lemah.

QS. A i1uf a;lit jt'rr;tt (dari umrah (yang satu) ke umrah

(yang lain) merupakan penebus [dosal di antara keduanya). Ibnu
Abdil Barr mengisyaratkan bahwa yang dimaksud adalah menghapus

dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Menurutnya, sebagian ulama
memahaminya dalam konteks umum, yang mencakup dosa besar

maupun kecil. Namun. dia membantahnya.

Sebagian ulama mempermasalahkan kedudukan umrah sebagai

penghapus dosa-dosa kecil, padahal menjauhi dosa-dosa besar itupun
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dapat menghapus dosa-dosa kecil. Lalu, apakah dosa yang dihapus

oleh amalan umrah? Jawabannya, bahwa dosa-dosa yang dihapus oleh

amalan umrah terbatas dengan waktu pelaksanaan umrah, sedangkan

dosa-dosa yang dihapus dengan menjauhi perbuatan dosa besar itu
bersifat umum, yaitu sepanjang masa.

Adapun kesesuaian hadits dengan masalah kewajiban umrah

nampaknya menimbulkan permasalahan, berbeda halnya dengan

keutamaan umrah. Seakan-akan Imam Bukhari hendak

mengisyaratkan lafazh yang disebutkan pada sebagian jalur

periwayatan hadits tersebut, yaitu riwayat yang dikutip oleh Imam At-
Tirmidzi dan selainnya dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi SAW, G. tA6

d't :-Pt *'4t d.rr. {s rat r ri:tt d.;5 ry e;;6 og 6'#0 "'&t

iyir U ",.ri aj':l$t alrA. (kerjakanlah haji dan umrah secara

berturut-turut, karena sesungguhnya mengerjakan keduanyo secaro

berturut-turut dapat menghapus dosa-dosa dan kemiskinan seperti

ubupan (alat peniup api) tukang besi menghilangkan karat besi. Dan,

tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga).

Secara zhahir, riwayat ini menyatakan adanya persamaan antara

hukum asal haji dan umrah. Hal itu sesuai dengan perkataan Ibnu

Abbas, "Sesungguhnya umrah itu mengiringi haji dalam kitab Allah."
Namun, predikat haji mabrur itu dicapai dengan melakukan kebaikan

tambahan, sebagaimana yang telah diterangkan di bagian awal

pembahasan tentang haji.

Dalam riwayat Imam Ahmad dan selainnya dari hadits Jabir dari

Nabi SAW disebutkan, 6 i' 
'J:h 

6- iSA .iLit ttit? 'i A ;;lt'q,jlt
il'lritzlyt ptii,lr ir;i1 'j6 ti.ijr '4{Uoii mabrur tidak ada batasannya

kecuali surga. Dikatakon, "Wahai Rasululloh, apakah haji mabrur

itu? " Beliau bersabda, "Memberi makan dan menyebarkan salam.").
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Dalam riwayat ini ada penafsiran tentang haji mabrur. Dari
hadits Ibnu Mas'ud tersebut diketahui maksud takfir (penghapusan)

yang belum diterangkan dalam hadits Abu Hurairah.

Dalam hadits di bab ini terdapat dalil disukainya memperbanyak
melakukan umrah, berbeda dengan pendapat yang tidak menyukai
melakukan umrah lebih dari sekali dalam setahun; seperti pendapat

ulama madzhab Maliki, atau pendapat yang tidak menyukai
melakukan umrah melebihi satu kali dalam sebulan. Mereka berdalil
bahwa Nabi SAW tidak melakukan umrah melainkan dari tahun ke
tahun, sementara perbuatan beliau bisa berindikasi wajib dan bisa
berindikasi sunah.

Tapi argumentasi ini mendapat kritikan, dimana perkara sunah

itu tidak hanya terbatas pada perbuatan Nabi sAw, bahkan terkadang
beliau meninggalkan sesuatu padahal beliau sangat suka
melakukannya agar tidak memberatkan umatnya. Setelah
menganjurkan untuk mengiringi haji dengan umrah melalui sab'danya,

maka hukum sunah memperbanyak umrah tidak dikaitkan dengan
waktu tertentu.

Ulama yang menyukai memperbanyak umrah berpendapat
bahwa umrah itu dilakukan kapan saja selama tidak sedang

mengerjakan manasik haji, kecuali keterangan yang dinukil dari ulama
madzhab Hanafi yang tidak menyukai melakukan umrah pada hari
Arafah, hari raya kurban dan hari-hari Tasyriq.

Sementara Al Atsram menukil pendapat dari Imam Ahmad,
"Apabila seseorang melakukan umrah, maka dia harus mencukur atau

memendekkan rambut, dan tidak melakukan umrah setelah itu hingga
sepuluh hari berikutnya agar ia dapat mencukur rambut kembali saat

mengerjakan umrah."

Menurut Ibnu Qudamah, hal ini menunjukkan bahwa Imam
Ahmad tidak menyukai melakukan umrah dengan jarak waktu yang

kurang dari sepuluh hari.
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Ibnu At-Tin mengatakan bahwa lafazh jlpuaukalimat dl'fit
ilyit gatu umrah ke umrah berikutnyo) kemungkinan bermakna t

(bersama), sehingga makna kalimat tersebut adalah; satu umrah

bersama umrah lainnya menjadi penghapus dosa di antarakeduanya.

Dalam hadits di bab ini terdapat isyarat tentang bolehnya
melakukan umrah sebelum haji, sebagaimana disebutkan dalam hadits

Ibnu Mas'ud yang telah kami sitir dalam riwayat At-Tirmidzi seperti

yang akan kami bahas pada bab berikutnya.

2. Orangyang Melakukan Umrah Setrelum Haji

f CIf \t nr'-p Jt'Jr*, lA r i* oi ;-; ;t f
'..." zz.t ,:"-. " 

e' / ' 

'-",Lr ,'; ;\ ;s "k|lG ;it y i,la'g;t'1a er5t

? r; , etl;\Jr;r'*"oi'p &') +?r, * ;t' .y*,tt';L !.*U.{k ;-r-:se1.rr
dkiv f"; sr u';i ,-e

)t. t. ro/
.4,t:,e L^.6i,

lrrL'bU )k6L
\ . z zz ) z o t 

o'

et uut|p Jt UL :-rJG ;i. ,/

G

1773. Dari Ibnu Juraij bahwa Ikrimah bin Khalid bertanya

kepada Ibnu Umar RA tentang umrah sebelum haji, maka dia berkata,

"Tidak mengapa." Ikrimah berkata, "Ibnu Umar berkata, 'Nabi SAW
melakukan umrah sebelum haji'." Sementara Ibrahim bin Sa'ad

meriwayatkan dari Ibnu Sa'ad, dari Ibnu Ishaq, "Telah menceritakan
kepada kami Ikrimah bin Khalid, 'Aku bertanya kepada Ibnu Umar
seperti hadits tersebut."
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Amr bin AIi menceritakan kepada kami, Abu Ashim

menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, dia

berkata, "lkrimah bin Khalid berkata, 'Aku bertanya kepada Ibnu

Umar RA seperti hadits tersebut."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang melakukan umrah sebelum haji). Yakni,

apakah umrah tersebut sah atau tidak?
'Ji, 

(bertanya). Konteks lafazh ini mengindikasikan bahwa

semua sanad yang disebutkan adalah mursal, sebab Ibnu Juraij tidak

hidup pada masa dimana Ikrimah bertanya kepada Ibnu Umar. Oleh

sebab itu, Imam Bukhari memperkuat sanad tersebut dengan riwayat

mu'allaq dari Ibnu Ishaq yang menyebutkan bahwa sanad tersebut

maushul. Kemudian dia memperkuat lagi dengan sanad lain dari Ibnu

Juraij. Maka riwayat-riwayat ini menghilangkan kemusykilan yang

ada, dimana disebutkan bahwa Ibnu Juraij berkata, "lkrimah

berkata.. .."

Apabila dimungkinkan Ibnu Juraij melakukan tadlis, maka

jawabannya adalah bahwasanya Ibnu Khuzaimah telah

meriwayatkannya melalui jalur Muhammad bin Bakr dari Ibnu Juraij,

dia berkata, "Ikrimah bin Khalid berkata...", lalu disebutkan haditsnya

secara lengkap.

iE ! (tidak mengapa). Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah

menambahkan, "Dia berkata, 'Tidak mengapa bagi seseorang

melakukan umrah sebelum haji'."

---*- U elJt 
'Jt\ 

(lbrahim bin Sa'ad berkata... dan

seterusnya). Imam Ahmad menyebutkan riwayat ini dengan sanad

yang m(tushul dari Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad melalui sanad

seperti di atas; Ikrimah bin Khalid bin Al Ashimi Al Makhzumi
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6'-&,3 'Jti 
^r; .P W ,t-P J,'r# i, .sI., .i,, J'*t'-ietr.a reiti ,,

(,4ku clalang ke Madinah bersama ,ot, ,o*bongan yang terdiri dari
pendurluk Makkah, aku bertemu dengan Abdullah bin Umar, maka

aku berkata, " Bagaimana bila kita belum melakukan haji sama sekali,

apakah (boleh) kira melakukan umrqh dari Madinah? " Dia
menjawab, "Boleh, dan apakah yang menghalangi kalian dari hal
tersebut? Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melakukan seluruh

umrahnya sebelum menunaikan haji." Dia berkata, "Dan kami pun
melakukan umrah.").

Menurut Ibnu Baththal, hal ini menunjukkan bahwa kewajiban

haji telah turun kepada Nabi SAW sebelum beliau mengerjakan

umrah. Dari sini muncul permasalahan; apakah haji merupakan

kewajiban yang harus segera dilaksanakan atau dapat ditunda?

Riwayat ini menunjukkan bahwa haji merupakan kewajiban yang

dapat ditunda. Oleh karena itu, perintah Nabi SAW kepada para

sahabatnya untuk memutuskan manasik haji lalu mengerjakan umrah
juga memberi indikasi ke arah itu.

Akan tetapi kenyataan bahwa Nabi mendahulukan salah satu

dari dua ibadah tersebut tidak menafikan keharusan melakukan ibadah

tersebut dengan segera.

Pada bagian awal pembahasan tentang haji telah dinukil
perbedaan pendapat mengenai awal mula kewajiban haji. Lalu
mengenai jumlah umrah yang dilakukan Nabi akan diterangkan pada

bab berikutnya.

Di antara keterangan yang tegas sehubungan dengan

permasalahan di bab ini adalah atsar yang disebutkan di akhir bab

berikutnya dari Masruq, Atha' dan Mujahid, mereka berkata, "Nabi
SAW melakukan umrah sebelum haji." Juga hadits Al Barra'
mengenai hal itu.
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3. Berapa Kali Nabi SAW Melakukan Umrah

r- hr '* t;t; ra*)t 
,!Sr J.{;r'r ui i);; :)ti .t-^t1.,- ,,o

*'";;'oi .., !i ,;, ,1;t*r
1775. Dari Mujahid, dia berkata, "Aku masuk bersama Urwah

bin Az-Zubair ke masjid, ternyata Abdullah bin Umar RA ada di

dalamnya sedang duduk di samping kamar Aisyah, dan orang-orang di

masjid sedang melakukan shalat Dhuha." Dia berkata, "Kami be(anya

kepada Abdullah bin Umar tentang shalat mereka, maka dia berkata,

'Bid'ah'. Kemudian dia berkata kepadanya, "Berapa kali Rasulullah

SAW melakukan umrah?" Dia menjawab, "Empat kali, salah satunya

di bulan Rajab." Lalu kami pun enggan untuk menanggapi

perkataannya.

n ,?;;'ltx ;r-;\ G 'J*."Fr il -^-'v,iuir C;j iSs

G :"av \r*)t ,? ; ig c'# 'ti ,'o-','i")t ?i U;gi
/r^t^zarttt

g'ti '1*t '&j f n' ob At J';'t ol :J* :JE rJr-

v ,,=lt ,b i ?nt a'i ,".1s c)'€ j\LL ot*
,//l

o ;; €'#t G3 ;3uia .*': \!1';'*t
4/
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'r"*l V |aV W?ut **',

1776. Dia (Mujahid) berkata, "Kami mendengar suara Aisyah

-ummul 
Mukminin- yang sedang gosok gigi di dalam kamar, maka

Unvah berkata, 'Wahai ibu, wahai Ummul Mukminin, apakah engkau

tidak mendengar apa yang dikatakan Abu Abdurrahman?' Aisyah

berkata, .Apakah yang dia katakan?' Urwah berkata, 'Ia mengatakan

bahwa Rasulullah SAW melakukan umrah empat kali, salah satunya

di bulan Rajab'. Aisyah berkata, 'semoga Allah merahmati Abu

Abdullah, Rasulullah tidak melakukan satu umrah pun melainkan dia

ikut bersama beliau, dan beliau tidak pernah melakukan umrah di

bulan Rajab'."

o,11, o'-,o! o /

,4)t J 0)f f
i { \n,),o',
All st, a,Ul )f _r

1777. Dari Urwah bin Az-zubair, dia berkata, "Aku bertanya

kepada Aisyah RA. Dia (Aisyah) berkata, 'Rasulullah SAW tidak

pernah melakukan umrah di bulan Rajab'."

*P i' *'at y.:st"€ "L \t'n, Ui Ui i;rs 7
,c. ' o, -.r'-i .'o'tl r'o! 

"'o/ "' 

u

;:* r; ;ddl Ls) € a*,!S\ {; tA)\ :Ju \*j
,:;Aa'* :fii o: e l;l;lr,6ir q i'*'r,'r"; 4t
,'Jv r'C "3,*,f -;rri-'*'A ",\,y(4t'r'*'t

i:t'
1778. Dari Qatadah, "Aku bertanya kepada Anas RA, 'Berapa

kali Nabi SAW melakukan umrah?' Dia menjawab, 'Empat kali;

umrah Hudaibiyah pada bulan Dzulqa'dah dimana orang-orang

musyrik menghalangi beliau, umrah pada tahun berikutnya di bulan
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Dzulqa'dah dimana beliau SAW berdamai dengan kaum musyrikin,
umrah Ji'ranah ketika beliau membagikan harta rampasan perang -
aku kira- Hunain'. Aku bertanya, 'Berapa kali beliau melakukan

haji?' Dia berkata, 'Satu kali'."

ht ,A'dt'.,*'t ,Jd & ht ."3 Ui i:L :Ju i;ts ,r
.l.ot.-'-.o.,

€ of ),.*--r-jt ;:p J-;;lt ,r', ,i'1\., * '{-', it'
.,2

.^* ; a')*', ,"ls$t 6,,L J J . =.

1779. Dari Qatadah, dia berkata, "Aku bertanya kepada Anas

RA, maka dia berkata, 'Nabi SAW melakukan umrah di saat dihalangi
oleh kaum musyrikin dan pada tahun berikutnya, yaitu umrah
Hudaibiyah, umrah pada bulan Dzulqa'dah, serta umrah pada waktu
beliau menunaikan haji'."

, . zz lc 
t 

' 
zo 

- t - -.'c --,* c'#t.- ,l ,it' q: €. a Iri'".;r iJs's

'€,c'# + y(4t r'r,S;lt (U;lt,r3 iut a'i:;L
'o . ,. o-.o l. c/t

= 
c rF) cj*

1780. Dia berkata, "Beliau melakukan umrah empat kali; di
bulan Dzulqa'dah, kecuali umrah yang beliau lakukan bersama

hajinya; umrah pada peristiwa Hudaibiyah, umrah pada tahun

berikutnya; dan umrah Ji'ranah ketika beliau membagikan harta

rampasan perang Hunain; dan umrah ketika beliau menunaikan haji."

'r*r :rju" fut^-', ,W; $)t' UL ,Ju ot;l ci e
iJv' J&'oi'J:i ,u, q: q. *') lt ht ,rv h,' J";:,
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^rt,a ,o ! , / / /oer J"y: |ir :J-* .2 to, t z o ' ..? , ot^-6.r 411 cf-t +-sV J ,l)\ r:.r&r
,/

"oi'& 
r,";ltq ,t.*i *i,t J;o,6. 6 t ,

. ' r) -e 7a2.)t)- J t_

1781. Dari Abu Ishaq, dia berkata, "Aku bertanya kepada

Masruq, Atha' dan Mujahid, maka mereka berkata, 'Rasulullah SAW
melakukan umrah pada bulan Dzulqa'dah sebelum menunaikan haji'."
Dia berkata, "Aku mendengar Al Bara' bin Azib RA berkata,

'Rasulullah SAW melakukan umrah pada bulan Dzulqa'dah sebanyak

dua kali sebelum menunaikan haji'."

Keterangan Hadits:

(Berapa kali Nobi SAll melakukan umrah)- Dalam bab ini
disebutkan hadits Ibnu Umar yang menyatakan bahwa Nabi SAW
melakukan umrah empat kali, demikian pula dengan hadits Anas.
Kemudian Imam Bukhari mengakhiri dengan hadits Al Bara' bin Azib
yang menyatakan bahwa beliau melakukan umrah dua kali.

Untuk mengompromikan hadits Al Bara' dengan hadits Ibnu
Umar dan Anas dapat dikatakan, bahwa umrah Nabi ketika melakukan
haji tidak dimasukkan di dalam hadits Al Barra', sebab dalam hadits
tersebut hanya disebutkan umrah yang dilakukan pada bulan
Dzulqa'dah, sementara umrah beliau yang dilakukan saat haji
berlangsung pada bulan Dzulhijjah. Seakan-akan Al Barra' tidak
memasukkan umrah ketika Nabi dicegah oleh kaum musyrikin
meskipun umrah ini terjadi pula pada bulan Dzulqa'dah, atau beliau
memperhitungkan umrah ini dan tidak memasukkan umrah Ji'ranah,
sebab pelaksanaan umrah ini tidak dia ketahui sebagaimana para

sahabat lainnya yang juga tidak mengetahuinya. Hal ini telah
disebutkan oleh Mihrasy Al Ka'bi yang diriwayatkan oleh Imam At-
Tirmidzi.

14 
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Yunus bin Bukair dan Abdurrazzaq meriwayatkan dari Umar
binDzar,dari Mujahid, dari Abu Hurairah, dia berkata, ht ,* Qt tti

'.dt q) e * o* '1*t J3 y (Nabi SAW metakukan umrah

sebanyak tiga kali di bulan Dzulqa'dah).Hal ini sesuai dengan hadits
Aisyah dan Ibnu Umar yang menjelaskan bulan pelaksanaan umrah
tersebut. Akan tetapi Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Ad-
Darawardi, dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah, ht ,)- nlt i:1

l'7 e i*t ?d' q5 d ;r;; ,f t\: n;er *j y
(Sesungguhnya Nabi SAI{ melakukan tiga kali umrah; dua kali di
bulan Dzulqa'dah don satu kali di bulan syawwal). sanad riwayat ini
cukup kuat.

Imam Malik meriwayatkannya dari Hisyam, dari bapaknya,
secara mursal. Akan tetapi perkataan Aisyah, "pada bulan Syawwal,,
berbeda dengan perkataan perawi lainnya yang menyatakan pada

bulan Dzulqa'dah. Namun, perbedaan ini mungkin dipadukan dengan
mengatakan bahwa umrah tersebut terjadi di akhir bulan Syawwal dan
awal bulan Dzulqa'dah. Pendapat yang kami kemukakan ini didukung
oleh riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang shahih dari Mujahid, dari
Aisyah, a.Git a1 tt t') f ht j, ;rit *_ i (Rasutuilah SAW

tidak pernah melakukan umrah kecuali pada bulan Dzulqa'dah).

-t e gt:b\.(salah sarunya di bulan Rajab). Demikian yang

tercantum dalam riwayat Manshur dari Mujahid. Namun Abu Ishaq

menyelisihinya, dia meriwayatkan dari Mujahid dari Ibnu tJmar, 'r,o!bt

t' {."tt ;bt :uui'au.o u.s'tt ,i:, e, f \t ,*'nit @abi

SAW melakukan umrah sebanyak dua kali. Hal itu sampai kepada

Aisyah, maka dia berkata, "Nabi SAW melakuknn umrah sebanyak

empat kali. ").

Riwayat ini dikutip oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, dimana
perbedaan antara keduanya sangat jelas. Riwayat Manshur telah
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menyebutkan perbedaan bulan pelaksanaan umrah, sedangkan riwayat

Abu Ishaq menyebutkan perbedaan jumlah umrah yang telah

dilaksanakan. Untuk itu, mungkin dikatakan bahwa pertanyaan yang

diajukan kepada Ibnu Umar terjadi beberapa kali. Pada kali pertama

dia ditanya tentang jumlah umrah yang dilakukan Nabi, maka dia

memberikan jawaban, lalu Aisyah membantahnya. Lalu dia ditanya

pada kesempatan yar,g lain, dan dia menjawab sesuai dengan

pernyataan Aisyah. Setelah itu, Ibnu Umar ditanya lagi mengenai

bulan dimana Nabi SAW melakukan umrah, dan dia menjawab

sebagaimana dugaannya.

Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur Al A'masy dari

Mujahid, dia berkata , & Ut';,At i*'Ai e'p it ;'jt ;t i't';'SA

-t e.:'Jti) t'J ) iO h' ((Jrwah bin Az-Zubair bertanya kepada lbnu

Umar, "Pada bulan apakah Nabi SAW melakukan umrah?" Dia
menjawob, "Pada bulan Rajab.").

'otli S- lwohai ibu). Perkataan Urwah ini bisa dipahami dalam

makna yang lebih khusus, karena Aisyah adalah bibinya; dan dapat

pula dipahami dalam makna yang umum, karena Aisyah merupakan

ibu orang-orang yang beriman (Ummul Mukminin).

lt y 6.i ii,' ?'; (Semoga Atloh merahmati Abu

Abdurrahman), yaitu Abdullah bin Umar. Aisyah sengaja

menyebutkan nama panggilannya untuk mengormatinya dan sebagai

isyarat bahwa dia telah lupa. Adapun lafazh, 6:O '*'t lt {-P 'i*r 6

(Tidaklah Rasulullah melakukan satu umrah pun melainkan dia fibnu
UmarJ ikut bersama beliau), diucapkan Aisyah untuk menekankan

bahwa Ibnu Umar benar-benar lupa. Aisyah tidak mengingkari

pernyataan Ibnu Umar kecuali perkataannya, 
-t eUtbl,(Salah

sotunya di bulan Rajab).
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t.
.h,

-j g'.&t 6') (Beliau tidak pernah melakukan umrah di

bulan Rajab). Atha' menambahkan dari Urwah sebagaimana yang

diriwayatkan Imam Muslim, dimana pada bagian akhirnya disebutkan,
el,:a ,7 l; I jd ti ,'!,u" * i.ti :Jri (ota berkara, ,,Dan lbnu

Umar mendengar tanpa mengatakan ya atau tidak, bahkon dia hanya
diam.").

z5.tt 'dA ,,litl ilJt / e:r:i ;p @ari Urwah bin Az-Zubair, dia

bertanya kepada Aisyah). Demikian disebutkan secara ringkas. Imam
Muslim meriwayatkan melalui jalur ini yang menyebutkan kisah Ibnu
Umar dan pertanyaan yang diajukan kepadanya seperti riwayat
Mujahid, hanya saja tidak menyebutkan lafazh, '.&t € (Berapa kali

bel iau melakukan umrah?).

Sementara Al Ismaili mengeluarkan pendapat yang terkesan
ganjil, dia berkata, "Hadits ini tidak ada hubungannya dengan
persoalan jumlah umrah Nabi, bahkan hanya berkaitan dengan waktu
beliau melakukan umrah." Jawabannya, bahwa maksud Imam Bukhari
terdapat pada jalur riwayat yang pertama, hanya saja dia menyebutkan
ri wayat ini untuk menj e laskan perbedaa n lafazhny a.

,# -A'ri- 4 4 5l titfaiit i';1 6o, umrah Ji,ranah ketika

beliau membagi harta rqmpasan perang -aku kira- Hunain).
Sepertinya perawi merasa ragu, maka dia memasukkan kalimat "aku
kira" pada kalimat tersebut.

Imam Muslim telah meriwayatkannya dari Hudbah, dari

Hammam, tanpa mencantumkan unsur keraguan, dia berkata, 'e*

i, t;rb (Ketika beliau membagi harta rqmpasan perang Hunain).

Dalam riwayat Al Hassan, tidak dicantumkan umrah yang keempat

ini. OIeh sebab itu, Imam Bukhari memperjelas dengan riwayat yang

dinukil melalui jalur Abu Al Walid yang dia sebutkan pada bagian

akhir hadits, yakni perkataannya, 
^rr.,- t ipl lOrn umrah saat
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beliau ntelaksanakan haji). Demikian pula yang diriwayatkan Imam

Muslim melalui jalur Abd. Shamad dari Hisyam. Maka, jelaslah

bahwa keraguan tersebut berasal dari Hassan (guru Imam Bukhari).

Al Karmani berkata, "IJmrah yang keempat pada hadits ini

tercakup dalam haji, sebab beliau mungkin melakukan haii Qiran,

Tamattu', ataLr lfrad. Dengan demikian, umrah tersebut telah

dilakukan. Apabila dikatakan bahwa beliau mengerjakan haji Arod,

maka ini adalah jenis haji lfradyangpaling utama."

iG;it i;t Jlar 
',y': ,tsi: * &') y kt t* '4t';:st @abi

SA\Y melakukan umrah ketika dicegah oleh kaum musyrikin dan pada

tahun berikutnya, [yaituJ umrah Hudaibiyah). Ibnu At-Tin berkata,

"Saya kira ini merupakan kekeliruan, sebab kaum musyrikin

mencegah dan menghalangi Nabi pada saat melakukan umrah

Hudaibiyah, sedangkan umrah pada tahun berikutnya mereka tidak

menghalangi beliau."

Saya (lbnu Hajar) katakan, tidak ada kekeliruan dalam hal ini,

sebab masing-masing dari kedua umrah tersebut dilakukan dari

Hudaibiyah. Atau, ada kemungkinan kalimat "umrah Hudaibiyah"

berkaitan dengan kalimat "ketika beliau dicegah oleh kaum

musyrikin".

j;U ,JA: (Dia berkata, "Beliau melakukan umrah."). Riwayat

ini dinukil dari Qatadah, Anas bin Malik mengabarkan kepadanyu, Ll

y trC' rl :6'q) e'd? t' e.:'i'.&''J-3 Y\' & Y''t'n''
(Bahwasanya Rasulullah melakukan umrah empat kali, semuanya di

bulan Dzulqa'dah kecuali umrah beliau ketika mengerjakan haii).

Demikian pula yang disebutkan Imam Muslim melalui jalur Haddab

bin Khalid. Ibnu At-Tin menganggap kalimat "kecuali umrah beliau

kettka mengerjakan haji" sebagai kemusykilan, dia berkata, "lni
adalah kelebihan dalam perkataan, adapun yang benar adalah, 'Empat
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umroh; di bulan Dzulqa'dah yakni umrah Hudoibiyah...' (Al
Hadits)."

Dia melanjutkan, "Pada awalnya, dia memasukkan umrah yang

beliau lakukan saat haji, lalu mengapa dia mengecualikannya?"

Al Qadhi Iyadh menjawab, riwayat tersebut tidak keliru.

Seakan-akan riwayat itu mengatakan bahwa tiga umrah itu
dilaksanakan pada bulan Dzulqa'dah, sedangkan umrah yang keempat

beliau laksanakan ketika menunaikan haji. Atau, mungkin juga

maksudnya adalah; semuanya berlangsung pada bulan Dzulqa'dah

kecuali umrah yang beliau lakukan saat haji (pada bulan Dzulhijjah).

Adapun maksud ihram Nabi SAW ketika menunaikan haji telah

dijelaskan, demikian pula dengan cara memadukan perbedaan riwayat

mengenai hal itu. Riwayat yang masyhur dari Aisyah menyatakan

bahwa Nabi SAW melakukan ihram untuk haji lfrad, sementara hadits

di tempat ini memberi indikasi bahwa beliau ihram untuk haji Qiran.
Demikian pula Ibnu Umar telah mengingkari Anas atas perkataannya

bahwa Nabi melaksanakan haji Qiran, padahal haditsnya di sini

memberi indikasi bahwa Nabi melaksanakan haji Qiran. Karena tidak

dinukil keterangan bahwa beliau mengerjakan umrah setelah

menunaikan haji, maka tidak ada kemungkinan lain kecuali beliau

mengerjakan umrah ketika melakukan haji. Akan tetapi beliau tidak

mengerjakan haji Tamattu', sebab beliau telah membawa hewan

kurban.

Ibnu At-Tin berkata, "Mereka yang bersikap memasukkan

umrah Hudaibiyah sebagai salah satu umrah Nabi memberi keterangan

bahwa ia adalah umrah yang sempuma. Pada riwayat ini terdapat pula

keterangan yang menunjukkan kebenaran pandangan jumhur yang

mewajibkan seseorang yang dihalangi oleh sesuatu dalam pelaksanaan

umrah agar dia tidak perlu menggantinya pada kesempatan lain,

berbeda dengan pendapat ulama madzhab Hanafi. Seandainya umrah

Qadha' merupakan pengganti umrah Hudaibiyah, niscaya keduanya

hanya dihitung sebagai satu umrah. Hanya saja dinamakan umrah
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Qadha' dalam arti bahwa Nabi SAW memberi keputusan demikian

kepada kaum musyrikin, bukan qadha' dalam arti pengganti umrah

yang dihalangi oleh kaum musyrikin."

Hadits ini merupakan bukti bahwa seorang sahabat senior dan

senantiasa menyertai Nabi terkadang tidak mengetahui sebagian

keadaan beliau, dan terkadang pula ia keliru atau lupa karena ia tidak

terpelihara dari kesalahan (ghairu ma'shum). Pada hadits ini

dijelaskan bagaimana sebagian ulama membantah, pandangan ulama

lainnya, tata krama yang baik dalam membantah serta berlaku lembut

dalam mengungkap kebenaran apabila yang mendengar mengira

bahwa orang yang sedang menceritakan hadits telah mengalami

kesalahan.

lmam An-Nawawi berkata, "Sikap diam Ibnu Umar RA atas

pengingkaran Aisyah RA menunjukkan bahwa persoalan tersebut

agak samar baginya, dan mungkin dia lupa atau ragu." Sementara Al

Qurthubi berkata, "Sikap lbnu Umar yang tidak menanggapi

perkataan Aisyah menunjukkan bahwa dia tidak begitu yakin atas apa

yang dikatakannya, dan dia menerima perkataan Aisyah." Adapun

mereka mengatakan bahwa maksud perkataan Ibnu Umar RA,"Beliau

SAW umrah di bulan Rajab", yakni umrah yang beliau lakukan

sebelum hijrah. Sebab meski ada kemungkinan untuk diterima, namun

konsekuensinya perkataan Aisyah "Beliau SAW tidak pernah umrah di

bulan Rajab" tidak ada kesesuaian dengan pernyataan Ibnu Umar,

terlebih lagi keempat umrah yang dimaksud telah dijelaskan dengan

rinci.

Di samping itu, apabila benar yang dimaksud adalah umrah

sebelum hijrah, maka apakah yang menghalangi Ibnu Umar untuk

menyatakan hal itu dengan terus-terang agar tidak terjadi

kemusykilan? Begitu pula perkataan mereka yang berpandangan

demikian bahwa kaum Quraisy biasa melakukan umrah pada bulan

Rajab, ini membutuhkan riwayat untuk dapat membuktikannya.

Seandainya dapat dibuktikan, mana dalil yang menunjukkan beliau
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menyetujui perbuatan mereka? Seandainya Nabi menyetujui mereka,

mengapa beliau hanya melakukan satu kali?

4. Umrah di Bulan Ramadhan

t4? \t *j ",tL J\ i;; ,Jv ,ry; * g'; it *
,G\i, ti;y &') y \t,* \t'J ;:,'tu,i * f;i'tG'k"oi 

9;6:-ri^.Lr i4 qG ;.r ct*-
!;') V0 g"r:). ^1r, iN i '$j c:u a rk ,Uu

€e:; oy y_ 6r"*\ o6'., dK tili ,J6 * 6 t1*bv

'JG L (F')i"{; 5u;.,

1782. Darilbnu Juraij, dari Atha', aia berkata: Aku mendengar

Ibnu Abbas RA mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Rasulullah
SAW bersabda kepada seorang wanita dari kalangan Anshar 

-IbnuAbbas menyebut namanya namun aku lupa-, 'Apakah yong
menghalangimu untuk melakukan umrah bersama kami?' Wanita itu
berkata, 'Sesungguhnya kami memiliki unta, lalu unta itu dinaiki Abu
Fulan dan anaknya -yakni suaminya dan anaknya- dan dia
meninggalkan untuk kami seekor unta untuk mengangkut air'. Beliau
bersabda, 'Apabila datang bulan Ramadhan, maka kerjakonlah
umrah, knrena sesungguhnyq umrah di bulan Ramadhon adalah

[menyamaiJ haj i'. Atalu seperti apa yangbeliau katakan."

Keteransan Hadits:

(Bab umrah di bulan Ramadhan). Demikian yang terdapat

dalam semua naskah. Dalam judul bab tersebut, Imam Bukhari tidak
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menerangkan keutamaan umrah pada bulan Ramadhan atau hal yang

lain. Seakan-akan dia hendak mengisyaratkan kepada riwayat yang

dinukil dari Aisyah, dia berkat ", ,|'Ji y ht e lt {rt't '*'tt
t "-"i-..1. t .t.t:'.ois'*tj |c"jj .Pb a:r4.)i Ut" keluor bersama Rasulullah

SAW untuk melaksanaknn umrah pada bulan Romadhan, beliau tidak

berpuasa sedang aku berpuasa, don beliau meringkas shalat sedang

aku me nye mpur nakanny a I t i dak mer ingkas J )."

Imam Ad-Daruquthni meriwayatkannya melalui jalur Al Alla'
bin Zuhair dari Abdurrahman bin Al Aswad bin Yazid, dari bapaknya,

dari Aisyah. Dia mengatakan bahwa derajat sanad hadits tersebut

adalah hasan.

Penulis kitab Al Huda berkata, "Sesungguhnya ini merupakan

suatu kesalahan, sebab Nabi tidak pernah melakukan umrah di bulan

Ramadhan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada kemungkinan kalimat "pada

bulan Rqmadhan" berkaitan dengan kalimat "knmi keluor", sehingga

yang dimaksud adalah perjalanan dalam rangka penaklukan kota

Makkah yang terjadi pada bulan Ramadhan. Lalu Nabi melakukan

umrah pada tahun itu dari Ji'ranah pada bulan Dzulqa'dah. Ad-

Daruquthni meriwayatkan melalui sanad lain yang sampai kepada Al
Alla' bin Zvhair tanpa menyebutkan bapaknya dalam sanad-nya, dan

tidak pula menyebutkan kalimat "poda bulan Ramadhan".
t.1t.

-(j,Lr '4 d+ Ut tift.,- tt.ailt 'U 6i;"1 (kepada seorang

wanita dari kalangan Anshar -lbnu Abbas menyebutkan namanya,

tetapi aku lupa-). Yang mengucapkan kalimat "Tetapi aku lupa"

adalah lbnu Juraij. Berbeda dengan pemahaman awal ketika membaca

urutan sanad hadits, dimana timbul anggapan bahwa yang

mengatakannya adalah Atha'.

Saya berkesimpulan demikian, sebab Imam Bukhari telah

menyebutkan hadits yang sama pada bab "Haji Bagi Wanita" melalui
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jalur Hubaib Al Mu'allim dari Atha', dimana Atha' menyebutkan

nama wanita yang dimaksud. Adapun lafazhnya, il' & nlt $'; tl
{'gj' q a;b G ,rt;(d\i :g li i'6 y q &: g (Ketika

Rasulullah SAII kembali dari menunaikan haji, beliau bersabda

kepada Sinqn Al Anshariyah, "Apakah yang menghalangimu untuk

mengerjakan haji?").

Ada kemungkinan Atha' lupa nama wanita itu saat menceritakan

hadits ini kepada Ibnu Juraij, namun dia mengingatnya saat

menceritakannya kepada Hubaib. Kemudian Yazid bin Atha' menukil

versi yang berbeda dengan apa yang diriwayatkan oleh Atha' dari

bapaknya, dari Ibnu Abbas, e] f io' ,p ^1tt )"r] J\ * ii 'o;E

q W d&i uL.arJ

(Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Abu

Thalhah serta anaknya pergi mengerjaknn hoji dan keduanya

meninggolkanku." Nabi SAW bersabda, "Wahoi Ummu Sulaim,

umrah di bulan Ramadhan setara dengan haji bersamaku.").

Ibnu Hibban dan Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila

meriwayatkannya dari Atha', sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abi

Syaibah. Keduanya dinukil pula oleh Ma'qil Al Jazari, hanya saja

sanad-nya berbeda, dimana dikatakan, "Diriwayatkan dari Atha' dari

Ummu Sulaim", kemudian disebutkan hadits tanpa menyertakan kisah

ini. Ketiga orang ini tidak mungkin bersepakat untuk melakukan

kesalahan. Maka. barangkali Hubaib tidak menghafal nama wanita

yang dimaksud sebagaimana mestinya. Akan tetapi Ahmad bin Mani'

meriwayatkan dalam Musnad-nya dengan sanad yang shahih dari

Sa'id bin Jubair, dari seorang wanita yang berasal dari golongan

Anshar yang bernama Ummu Sinan, bahwasanya dia bermaksud

mengerjakan haji, lalu disebutkan hadits seperti di atas tanpa

menyertakan kisah tentang suaminya. Setelah itu, terjadi pula

perbedaan lain pada Atha', sebagaimana yang akan dijelaskan pada

bab "Haji Bagi Wanita".
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Kisah yang serupa dengan ini terjadi pula pada Ummu Ma'qil,

sebagaimana diriwayatkan An-Nasa'i melalui jalur Ma'mar dari Az-

Zuhri. dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits, dari seorang

wanita yang berasal dari suku Asad yang bemama Ummu Ma'qil, dia

berkata, ,,;ui *j y b, e lt J'ttt UU ,r1.b;. ,"l;i,"*it bi3i

* ,SX o(b3 e?P 'o'i oU;'t :* e qft (Aku bermat<sud

mengerjakan haji, tetapi untaku mengalami cedera, maka aku

bertanya kepada Rasulullah SAVtr, dan beliau bersabda, " Kerjakanlah

umrah pada bulan Ramadhan, karena sesungguhnya umrah di bulan

Ramadhan menyamai haji."). Namun, terjadi perbedaan pada sanad-

nya. Malik meriwayatkan dari Sumay, dari Abu Bakar bin

Abdurrahman, dia berkata, "seorang wanita datang..." Dia

menyebutkan melalui jalur mursal dan tidak menyebutkan nama

wanita yang dimaksud. An-Nasa'i menyebutkan melalui jalur Umarah

bin Umair dan selainnya dari Abu Bakar bin Abdunahman dari Abu

Ma'qil. Abu Daud meriwayatkan melalui jalur Ibrahim bin Muhajir

dari Abu Bakr bin Abdurrahman, dari utusan Marwan, dari Ummu

Ma'qil.

Menurut saya, bahwa keduanya merupakan kisah berbeda yang

terjadi pada dua wanita. Dalam riwayat Abu Daud melalui jalur Isa

bin Ma'qil dari Yusuf bin Abdullah bin Salam, dari Ummu Ma'qil, dia

berkata, ;i'Mik vJ o€ 14sltt &i gtht & i' 'J'*: g ts

f i, {* ltJh ?tJ"li4x itil4t ua'}s.a|t,l' #', ery
y# 

'i6 
'^J 'e-$.i '.'Sn v5; ;i;'ot y 6 :J\ii '& * q &',

t' qy ot,-i eqfs,*ri rilriG ..lrr ,b ,1$t'uy ,# ,*;;
(Ketika Rasulullah SAW melakukan haji Wada', kami memiliki seekor

unta dan Abu Ma'qil menyerahknn unta itu di jalon Allah. Lalu komi

menderita sakit hingga akhirnya Abu Ma'qil meninggal dunia. Ketika

Rasulullah SAW kembali dari menunaiknn haji, aku mendatanginya,

dan beliau bersabda, "Apakah yang telah menghalangimu untuk

menunaikan haji bersama komi? " Aku pun menceritaknn hal tersebut
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kepadanya, maka beliqu bersabda, "Alangkah baiknya bila engkau

mengerjakan haji dengan menunggang di atas kendaraan itu, karena

sesungguhnya haji termasuk di jalan AUah (fi sabilillah). Namun jika
telah luput darimu, maka kerjakanlah umrah di bulan Ramadhan,

karena sesungguhnya ia seperti hoji.").

Kisah serupa dialami juga oleh Ummu Thaliq, sebagaimana

diriwayatkan oleh Abu Ali bin As-Sakan dan Ibnu Mandah serta Ad-

Daulabi melalui jalur Thalq bin Hubaib, Abu Thaliq menceritakan

kepadanya bahwa seorang wanita berkata kepadanya --dia memiliki

seekor unta jantan dan unta betina, ",ry * ;|li ,* 4,i'Ol* nsli

f '&i tf l' ;[i q il ,Ua ,1, 

'Ji,- 
e @erikan untamu kepadaku

untuk otu guroio, *rlokronofon lroif. Ia berkato, "Untaku telqh aku

waka/kan di jalan Allah." Wanita itu berkata, "Sesungguhnya ini
termasuk di jalon Allah, dimana aku menggunakannya untuk haji.").
Lalu disebutkan hadits selengkapnya, dan di dalamnya disebutkan

bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ummu Thaliq benar." Disebutkan

pula, "Apakah yang serupa dengan haji?" Beliau bersabda, "Umrah di
bulan Ramadhan."

Kemudian Ibnu At-Tin mengklaim bahwa Ummu Ma'qil adalah

Ummu Thaliq, karena dia memiliki dua nama panggilan. Akan tetapi

apa yang dia katakan perlu dikritisi, sebab Abu Ma'qil meninggal

dunia pada masa Nabi SAW masih hidup, sedangkan Abu Thaliq

masih hidup sampai Thalq bin Hubaib yang berasal dari kalangan

tabi'in sempat menukil riwayat darinya.

Keterangan ini menunjukkan bahwa keduanya adalah wanita

yang berbeda. Kesimpulan ini didukung pula oleh adanya perbedaan

penuturan kisah. Di samping itu, tidak ada jalan untuk menafsirkan

wanita yang tidak disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas bahwa dia

adalah Ummu Sinan atau Ummu Sulaim, karena adanya perbedaan

kisah antara hadits Ibnu Abbas dengan hadits dari selainnya. Begitu
pula adanyalafazh dalam hadits Ibnu Abbas bahwa dia adalah wanita
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Anshar. Sedangkan Ummu Ma'qil berasal dari suku Asad. Kisah

serupa terjadi pada Ummu Al Haitsam.

"gat| (unta). Ibnu Baththal mengatakan bahwa makna lafazh

"An-Nadhih' adalah unta, banteng atau himar yang digunakan untuk

mengangkut air. Akan tetapi yang dimaksud dalam hadits ini adalah

unta, berdasarkan riwayat Bakar bin Abdullah Al Muzani dari lbnu

Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan menyebutkan lafazh

"jomal" (unta). Kemudian dalam riwayat Hubaib dikatakan, 6 oS t

1ry6 (Dan kami memiliki dua unta pengangkut air), dimana lafazh

ini lebih jelas. Sementara dalam riwayat Muslim melalui jalur Hubaib

dikatakan, Vt 3 8i C,t Utt (Keduo unta itu adalah milik Abu Fulan,

suami wanita itu).

13.11 (dan anaknya). Apabila wanita yang dimaksud adalah

Ummu Sinan, maka ada kemungkinan anak tersebut adalah Sinan.

Namun, apabila wanita yang dimaksud adalah Ummu Sulaim, maka

dia tidak memiliki seorang anak pada saat itu yang mungkin berangkat

menunaikan haji kecuali Anas. Berdasarkan kemungkinan ini, maka

penisbatan Anas sebagai anak Abu Thalhah hanyalah dalam makna

mqiaz (kiasan).

"re+ orz;,t ei* 
"tt$ ltorrro sesungguhnya umrah di bulan

Ramadhan adalah haji). Dalarnriwayat Imam Muslim disebutkan, 09

'-a, ', o. ,. !.rtzri JJ,i ."t 'o:;,b (Sesungguhnya umrah pada bulan Ramadhan

menyamai haji). Barangkali inilah yang menyebabkan Imam Bukhari

mengataka". j,i t t*'5i lltau seperti yang beliou kataknn).

Ibnu Khuzaimah berkata, "Pada hadits ini terdapat keterangan

bahwa sesuatu yang menyerupai sesuatu yang lain dalam sebagian

sisinya maka dapat disetarakan, karena dalam hal ini umrah tidak

dapat menggantikan haji fardhu dan haji nadz:rr."
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Ibnu Baththal berkata, "Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa

haji yang dianjurkan Rasulullah untuk dikerjakan wanita adalah haji

sunah, berdasarkan kesepakatan ulama bahwa umrah itu tidak dapat

menggantikan haj i fardhu."

Ibnu Al Manayyar menanggapinya bahwa haji tersebut adalah

haji Wada', yaitu haji pertama yang dilakukan dalam Islam. Haji
tersebut adalah haji fardhu, sebab haji yang dilakukan oleh Abu Bakar

adalah haji nadzar. Ibnu Manayyar juga mengatakan, bahwa termasuk

hal yang mustahil jika sebelumnya wanita tersebut telah melaksanakan

haji fardhu.

Saya (lbnu Hajar) katakan, bahwa apa yang dikatakan Ibnu

Manayyar tidak dapat diterima, karena tidaklah mustahil jika wanita

itu turut mengerjakan haji bersama Abu Bakar sehingga dia tidak
diwajibkan lagi untuk melaksanakan haji. Hanya saja pendapat Ibnu

Manayyar tersebut berdasarkan bahwa kewajiban haji itu ditetapkan
pada tahun ke-10 H, agar terhindar dari kritikan bahwa haji
merupakan kewajiban yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda.

Berdasarkan pendapat Ibnu Khuzaimah, maka tidak membutuhkan

penakwilan yang dikemukakan Ibnu Baththal.

Kesimpulannya, pahala umrah di bulan Ramadhan menyamai
pahala haji, tetapi bukan berarti umrah tersebut dapat menggugurkan

kewajiban haji, berdasarkan rjma' bahwa umrah tidak dapat

menggantikan haji fardhu sehingga orang yang telah melaksanakan

umrah tetap berkewajiban melaksanakan haji fardhu.

Imam At-Tirmidzi menukil dari Ishaq bin Rahawaih bahwa

makna hadits tersebut serupa dengan riwayat yang menyebutkan

bahwa firman Allah SWT dalam surah Al Ikhlash ayat l, "Katokan
Dia adalah Allah Yang Esa", sebanding dengan sepertiga Al Qur'an.

Ibnu Al Arabi mengatakan bahwa hadits tentang umrah ini
shahih. Dalam hal ini derajat umrah dapat menyamai derajat haji,
karena digabungkan ke dalamnya keutamaan bulan Ramadhan.
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Sementara Ibnu Al Jauzi berkata, "Hadits ini memberi

keterangan bahwa pahala bagi suatu amalan dapat bertambah karena

dilakukan pada waktu yang mulia, sebagaimana dapat bertambah

apabila ditakukan dengan sepenuh hati dan ikhlas."

Ulama lainnya berkata, "Kemungkinan yang dimaksud adalah

umrah fardhu di bulan Ramadhan sama seperti haji fardhu, dan umrah

sunah di bulan Ramadhan sama seperti haji sunah."

Ibnu At-Tin berpendapat, bahwa ada kemungkinan lafazh"sama

seperti haji" dipahami dalam arti yang sebenarnya, dan ada

kemungkinan disebabkan keberkahan Ramadhan, dan ada pula

kemungkinan yang demikian itu khusus bagi wanita tersebut.

Saya (Ibnu Hajad katakan, bahwa kemungkinan ketiga yang dia

sebutkan telah dikemukakan oleh sebagian ulama terdahulu.

Dalam riwayat Ahmad bin Mani' disebutkan bahwa Sa'id bin

Jubair berkata, "Kami tidak mengetahui yang demikian kecuali khusus

bagi wanita itu."

Dalam riwayat Abu Daud dari hadits Yusuf bin Abdullah bin

Salam, dari Ummu Ma'qil, pada bagian akhir hadits disebutkan bahwa

dia berkata , i,u,i y ht {* lt J"r-3 tb'Jti U') ,i';S'a;;Srt'* Ut
.be Si €)\i t;t ,r). {Aoii adalah haji dan umrah adalah umrah,

Rasulullah SAW telah mengatakannya kepadaku dan aku tidak tahu

apaknh fthusus bagiku). Maksudnya, ataukah bagi manusia secara

umum.

Pendapat yang lebih kuat adalah memahaminya dalam konteks

umum, seperti yang telah dijelaskan. Sebab, timbulnya keraguan,

apakah riwayat itu bersifat umum atau khusus, adalah pada maknanya

yang musykil. Tetapi, ada penjelasan yang dapat diterima mengenai

kemusykilan ini-

Nabi sAW tidak melakukan umrah kecuali pada bulan-bulan

haji, seperti yang telah diterangkan. Sementara telah ditetapkan
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adanya keutamaan umrah di bulan Ramadhan berdasarkan hadits di
bab ini, maka manakah di antara keduanya yang lebih utama?

Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa umrah di bulan
Ramadhan bagi selain Nabi SAW adalah lebih utama. Adapun bagi

beliau, maka apa yang dilakukannya adalah yang lebih utama, sebab

maksud perbuatan beliau adalah untuk menjelaskan bolehnya
perbuatan yang biasa dilarang kaum jahiliyah. Dalam hal ini beliau
hendak membantah kebiasaan mereka melalui perkataan dan
perbuatan. Umrah di bulan-bulan haji meskipun dikatakan makruh
bagi selain beliau, tetapi bagi beliau adalah lebih utama.

Penulis kitab Al Huda berkata, "Ada kemungkinan Nabi SAW
sengaja memanfaatkan bulan Ramadhan untuk melakukan ibadah-

ibadah yang lebih penting dari umrah, tetapi beliau khawatir akan
memberatkan umatnya. Jika beliau melakukan umrah di bulan
Ramadhan, niscaya mereka akan berlomba melakukannya, padahal

kondisi mereka cukup sulit untuk mengerjakan umrah dan puasa.

Beliau terkadang meninggalkan suatu amalan sementara beliau sangat

menyukai amalan itu hanya karena khawatir bila amalan tersebut akan
diwajibkan sehingga memberatkan umatnya."

5. Umrah pada Malam Al Hashbah dan Selainnya

1, r r. ,^.. ,.c. \. .
iut Jy, ( gf r#,e ar q, *.G * y.i * f? *
"Gi u :ciiat -^Ar ,.si Jnl ,yt-r &j +hr ,*
, :;rw rr"E'oi'"Ji ;",:# dr.',{'of "&

9t2f #i'; t*,uG ,{Ljit) i;'ni ;ttp
et, i7 i;- jb:tt ;"4'"f^i ,f '*^*t ,? #f ";
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',:r{." ;'ri, Ljh,ti ,#t iy *'Sr -t* q'b'ri
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c'LV y-o
to

a4At

1783. Dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah RA, "Kami

keluar bersama Rasulullah SAW bertepatan dengan hilal Dzulhijjah,

beliau bersabda kepada kami, 'Barangsiapa di antara kalian ingin

ihrant untuk haji, maka hendaklah ia melakukonnya; dan barangsiapa

di antara kalian ada yang ingin ihram untuk umrah, maka hendaklah

ia melqkukannya. Jikn bukan karena aku telsh membawa hewan

kurban, niscaya aku aksn ihram untuk umrah'. Maka di antara kami

ada yang ihram untuk umrah, dan di antara kami ada yang ihram

untuk haji, dan aku termasuk orang-orang yang melakukan ihram

untuk umrah. Akhirnya, datang hari Arafah sedang aku dalam keadaan

haid. Aku pun mengadukan hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau

bersabda, 'Tinggalkanlah umrahmu, buka sanggul rambutmu dan

sisirlah, lalu lakukan ihram untuk haii'. Ketlka sampai malam Al

Hashbah, beliau mengutus Abdurrahman ke Tan'im bersamaku, lalu

aku ihram untuk umrah sebagai ganti umrahku lyang batal

sebelumnyal."

Keterangan Hadits:

(Bab umrah pada molam Al Hashbah dan selainnya). Yang

dimaksud dengan malam Al Hashbah adalah malam dimana jamaah

haji bermalam di Al Muhashab. Hal ini telah dijelaskan pada akhir

pembahasan tentang haji.

6

zo I.c-*
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Ibnu Baththal berkata, "Yang dipahami dari bab ini adalah

bahwa seseorang boleh melakukan umrah setelah menyampurnakan
hajinya sesudah hari-hari Tasyriq."

Malam Al Hashbah adalah malam Nafar yang terakhir (kedua),

karena malam itu merupakan malam terakhir untuk melempar jumrah.

Para ulama salaf berbeda pendapat tentang pelaksanaan umrah
pada hari-hari haji. Abdunazzaq meriwayatkan dari Mujahid, dia

berkata, 1 q? e ,fr'Sui ,^-,oar W a;$t f ?bjV't *|9
#, f *'rJlt :euo Ua, .t:p *|S,ii .iA ((Jmar, Ati dan

Aisyoh ditanya tentang melal<sanokan umrah pada malam Al
Hashbah. Umar berkata, "Umrah pada malam Al Hashbqh itu lebih
baik daripada tidak sama seknli." Lalu Ali mengatakan hal serupa.
Sementora Aisyah berkata, "(lmrah itu berdasarkan biaya.").
Maksudnya, bahwa keluar dari negeri tempat tinggal menuju Makkah
untuk tujuan umrah lebih utama daripada keluar dari kota Makkah ke
batas wilayah tanah Haram yang terdekat. Penjelasan lebih mendetail
akan diterangkan setelah dua bab.

6. Umrah dari Tan'im

i.o ,o 
"tt 

/o, n,i o(.o .o. c. c. ,.,o,

G.t ,J J^.>Jt -tf utt d)t U t-p y tf Cp oW U,

oi ;;i"p) ^lL,l,|u'"At, r7f ,4"h, *, f-
tro, t c . 1a. t.,..o.t 'r,1 o6t,. otzct'*',;; :;y ot4J* )v .6,3t V 6:;J akG'J;;-

' 'o, 
o ;* -:'-.)r*q7 n

1784. Dari Su$an, dari Amr, dia mendengar Amr bin Aus
(berkata) bahwa Abdurrahman bin Abu Bakar mengabarkan
kepadanya, "Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkannya untuk
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mengiringi Aisyah dan menemaninya melakukan umrah dari Tan'im."

Suatu kali Sufyan berkata, "Aku mendengar Amr, betapa seringnya

aku mendengar dari Amr."

i*j,v 'iu *xr'S-;nla:* It
1785. Dari Atha', Jabir bin Abdullah RA telah -.n*ri,utu,

kepadaku bahwa Nabi SAW dan para sahabatnya melakukan ihram

untuk haji, dan tidak ada salah seorang di antara mereka yang

membawa hewan kurban kecuali Nabi SAW dan Thalhah. Lalu Ali
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datang dari Yaman dan membawa hewan kurban seraya berkata, "Aku
ihram sebagaimana (tujuan) ihram Rasulullah SAW." Sesungguhnya

Nabi SAW memberi izin kepada para sahabatnya untuk

menjadikannya sebagai umrah. Mereka thawaf di Ka'bah kemudian

memendekkan rambut lalu tahallul (keluar dari ihram), kecuali siapa

yang membawa hewan kurban. Mereka berkata, "Kita akan berangkat

ke Mina sedangkan kemaluan salah seorang dari kami meneteskan

(mani)." Lalu hal itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau

bersabda, "Jika aku mengetahui 
-sebelumntq- 

apo yang akan aku

hadapi, niscaya aku tidak akan membawa hewan kurbon. Jika bukan

karena aku membawa hewan kurban, niscaya aku akan tahallul
(keluar dari ihram)." Lalu Aisyah mengalami haid dan dia

mengerjakan seluruh manasik, hanya saja dia tidak melakukan thawaf

di Baitullah (Ka'bah). Abdurrahman berkata, "Ketika Aisyah telah

suci dan selesai thawaf, dia berkata, 'Wahai Rasulullah, mereka semua

akan berangkat dengan umrah dan haji, sedangkan aku akan berangkat

hanya dengan haji'. Maka Rasulullah SAW memerintahkan

Abdurrahman bin Abu Bakar untuk keluar bersamanya (Aisyah) ke

Tan'im, lalu Aisyah melakukan umrah setelah haji di bulan

Dzulhijjah. Sesungguhnya Suraqah bin Malik bin Ju'syum bertemu

Nabi SAW di (umrah) Aqabah dan beliau sedang melempar jumrah,

maka Suraqah berkata, 'Apakah hal ini khusus untuk kalian wahai

Rasulullah?' Beliau bersabda, 'Tidak, bohkan untuk selamanya'."

Keterangan Hadits:

(Bob umrah Tan'im). Yakni, apakah tempat ini menjadi

keharusan bagi orang yang berada di Makkah dan hendak melakukan

umrah? Apabila bukan suatu keharusan, maka apakah ada keutamaan

untuk melakukan umrah dari batas wilayah tanah Haram yang lain,

ataukah tidak ada keutamaannya?

Penulis kitab Al Huda berkata, "Tidak pernah dinukil suatu

keterangan bahwa Nabi melakukan umrah ketika masih mukim di
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Makkah sebelum hijrah. Beliau tidak pemah melakukan umrah setelah

hijrah kecuali berangkat dari luar Makkah lalu memasukinya. Bahkan,

tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau pernah melakukan

umrah dengan cara keluar dari wilayah haram lalu masuk kembali ke

Makkah seperti yang banyak dilakukan orang saat ini. Tidak pernah

dinukil dari seorang sahabat bahwa ia melakukan perbuatan demikian

selama hidupnya kecuali Aisyah."

Namun, setelah Aisyah melakukan hal itu berdasarkan perintah

Nabi SAW, maka menjadi dalil bahwa hal itu termasuk perkara yang

disyariatkan.

Ulama salaf berbeda pendapat tentang bolehnya melakukan

umrah lebih dari satu kali dalam setahun. Imam Malik tidak
menyukainya. Namun, Mutharrif dan sebagian ulama madzhabnya

tidak sependapat dengan Imam Malik. Pendapat Al Muthanif ini
adalah pendapat jumhur ulama. Hanya saja Abu Hanifah
mengecualikan hari Arafah, hari raya kurban serta hari-hari Tasyriq.

Pendapat Abu Hanifah disetujui oleh Abu Yusuf kecuali mengenai

hari Arafah. Adapun Imam Syaf i mengecualikan mereka yang

menginap di Mina untuk melempar jumrah. Tetapi dalam madzhab

Syaf i terdapat pendapat yang membolehkan umrah kapan saja (tanpa

batasan) seperti pendapat jumhur ulama.

Para ulama berbeda pendapat, apakah Tan'im merupakan satu-

satunya tempat bagi orang yang akan melaksanakan umrah dari

Makkah?

Al Fakihi dan lainnya meriwayatkan melalui jalur Muhammad

bin Sirin, dia berkata, 
'k *\ ii *t ^)bht rv iiot'J'y:Li vaJ.

n+A getah sampai kepada kami bahwa Rasulullah SAW menetapkan

Tan'im sebagai miqat bagi penduduk Makkah)-

Sementara dari jalur Atha' disebutkan, ,yi4't^"*,l1"* lttV
6 t,t\"'oi u.s'Ji?t,q7# y'4' J :i ;a, J\eN 6t \i -,<;
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"4t 
-t; q 69 "3i lBorangsiapa dari penduduk Makkah atau

selainnya yang ingin melal*anakan umrah, maka hendaHah ia keluar
ke Tan'im alau ke Ji'ranah lalu ihram darinyo. Namun yang lebih
utama adalah mendatangi salah satu miqat hoji).

Ath-Thahawi berkata, "Sebagian ulama berpendapat tidak ada

miqat selain Tan'im bagi orang yang berada di Makkah jika ingin
melaksanakan umrah. Akan tetapi sebagian ulama menyelisihi
pendapat ini. Mereka berkata, 'Miqat umrah adalah semua daerah di
luar wilayah tanah Haram. Hanya saja Nabi memerintahkan Aisyah
agar memulai ihram umrah dari Tan'im, karena Tan'im adalah batas

wilayah tanah Haram yang paling dekat dari Makkah'."

Kemudian diriwayatkan melalui jalur Ibnu Abi Mulaikah dari

Aisyah, dia berkata , y'o'-&'6'rJAt ;;,lr ;r, titfii ;;€ 51fon'im adalah

batas wiloyah tanoh Haram yong paling deknt dengan kami, maka

aku melakukan umrah darinyo).

Ath-Thahawi menegaskan, "Berdasarkan hal ini maka jelaslah

bahwa miqat untuk umrah itu adalah daerah di luar wilayah haram.

Dalam hal ini Tan'im dan tempat lainnya adalah sama."

Pt q 6|i-: (dan membowonyo umrah dari Ton'im).Kalimat

ini berkaitan dengan lafazh, Jsj- of iyf lMemerintahkannya untuk

mengiringi), dan hal ini menunjukkan bahwa perbuatannya memulai
ihram umrah dari Tan'im adalah berdasarkan perintah Nabi SAW.

Abu Daud meriwayatkan melalui jalur Hafshah binti
Abdurrahman bin Abu Bakar dari bapaknya bahwa Rasulullah SAW
bersabda, #t ,4 u,*it zutb ;!3i Js\1 o;jt -ip, 6- (wahai

Abdurrahman, bonceng (iringi)lah saudara perempuanmu, Aisyah,
lalu bawalah untuk melaksanakan umrah dari Tan'im)-"

Riwayat Malik di bagian awal pembahasan tentang haji dari
Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah adalah, * ht e'4t ,*\i
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p"Cr 4 f'), y e Pi (Nabi SALI/ mengirimku bersama

Abclurrahman ke Tan'im).

Demikian pula riwayat Al Aswad yang telah disebutkan di akhir
pembahasan tentang haji bahwa Nabi bersabda, c=ri3r 4*i e ,i\O
(Pergilah [AisyahJ bersama saudaramu ke Tan'im).

Setelah satu bab akan disebutkan melalui jalur lain dari Al
Aswad dan At Qasim dari Aisyah dengan lafazh, #' Jl ,fp,i
(Keluarlah engkau ke Tan'lz). Riwayat ini sangat tegas menyatakan

bahwa perbuatan Aisyah memulai ihram umrah dari Tan'im adalah

atas perintah Nabi SAW, sehingga dengan demikian dapat

menafsirkan lafazh dalam riwayat Al Qasim dari Aisyah di awal
pembahasan tentang haji yang menyebutkan, lrJt 4 *t, t;i
(Keluorlah dengan saudara perempuanmu dari wilayah Haram).

Adapun riwayat lmam Ahmad melalui jalur Ibnu Abi Mulaikah
dari Aisyah 

-yang 
berkaitan dengan hadits ini- menyebutkan, "j

o:ri,l-;l7tf C-ery:;ri f.,r,t i *"jt.:* dtfi)i
#t ji,tj ur:aatt jlVfr !6 lXemudian Nabi mengirim utusan

lcepada Abdurrahman bin Abu Bakar untuk mengatalcan, "Boncenglah

Aisyah hingga lceluar dari wilayah Horam." Demi Allah, beliau tidak
mengatakan, "Bawalah ia keluar ke Ji'ranah atau ke Tan'imu.) tni
adalah riwayat yang lemah, karena ada Abu Amir Al Kharraz, perawi
yang lemah dia meriwayatkan hadits itu dari Ibnu Abi Mulaikah. Ada
pula kemungkinan lafazh "Demi Allah... dan seterusnya" adalah

perkataan perawi setelah Aisyah, berdasarkan pemahaman terhadap

sabda Nabi, "Bawalah ia keluar dari wilayah Haram." Akan tetapi

riwayat-riwayat yang dikaitkan dengan "Tan'im" harus lebih
diutamakan daripada riwayat yang bersifat mutlak, terutama riwayat-
riwayat yang memiliki s anad yang s hahih.
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Catatan

Setelah lafazh. f=9' ;l (ke Tan'im), Abu Daud menambahkan

dalam riwayarnya , "iifu?F qi ?fr y\i e t4; |*b s$ @pabita

engkau telah membawanya menuruni bukit kecil, maka hendaklah ia

[AisyahJ melakukqn ihram, karena sesungguhnya itu adalah umrah

.yang maqbul [diterima),

Imam Ahmad menambahkan dalam riwayatnya, jilt 4 U,:;s

(Dan yang demikian terjadi pado malam keberangkatan dari Mina).
Sedangkan lafazh, t4,.'*3 S$ @pabila engkou telah membowanyo

menuruni...) mengisyaratkan kepada tempat dimana Aisyah RA
memulai ihram.

Tan'im adalah tempat terkenal yang terletak di luar wilayah
Makkah, yang berjarak sekitar empat mil dari Makkah ke arah

Madinah, seperti dinukil oleh Al Fakihi. Sementara Al Muhib Ath-
Thabari berkata, "Tan'im sedikit lebih jauh daripada batas wilayah
Haram yang terdekat ke Makkah, ia tidak berbatasan langsung dengan

wilayah Haram, bahkan antara keduanya terdapat jarak sekitar satu

mil. Barangsiapa mengatakan bahwa ia merupakan batas wilayah
tanah Haram yang terdekat, berarti ia mengatakannya dalam konteks
majaz."

Aku (Ibnu Hajar) katakan, ada kemungkinan maksud orang yang

mengatakan demikian adalah membandingkannya dengan daerah-
daerah lain di sekitar wilayah Haram.

Al Fakihi meriwayatkan melalui jalur Ubaid bin Umair, dia
berkata, "Tempat ini dinamakan Tan'im dikarenakan gunung yang

terletak di sebelah kanannya bernama Na'im, sementara gunung di
sebelah kirinya bernama Muna'am, sedangkan lembahnya bemama
Na'man."

AI Azruqi meriwayatkan melalui jalur Ibnu Juraij, dia berkata,
"Aku melihat Atha' menggambarkan tempat Aisyah memulai ihram
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umrahnya. Dia mengisyaratkan ke lokasi yang ditempati Muhammad

bin Ali bin Syafi' untuk membangun masjid. Saat ini tidak ditemukan

lagi bekas masjid tersebut."

Al Fakihi menukil dari Ibnu Juraij dan selainnya bahwa di

tempat itu terdapat dua masjid, lalu para penduduk Makkah

mengatakan bahwa Aisyah RA memulai ihram umrahnya dari masjid

yang paling dekat ke Makkah. Namun, ada pula yang mengatakan

Aisyah memulai ihram dari masjid yang lebih jauh dari Makkah, yaitu

di bukit merah, Pendapat ini didukung oleh Al Muhib Ath-Thabari.

Al Fakihi berkomentar, "Aku tidak mengetahui kecuali aku

mendengar Ibnu Abi Umar menyebutkan keterangan dari pata

gurunya, bahwa menurut mereka yang benar adalah pendapat

pertama."

Pelaiaran yans dapat diambil

l. Bolehnya seorang laki-laki menyepi (berkhalwat) dengan wanita

yang menjadi mahramnya, baik saat safar maupun mukim, dan

dia juga boleh membonceng wanita tersebut di atas kendaraan.

2. Bagi orang yang berada di Makkah dan hendak melaksanakan

umrah, maka dia harus keluar wilayah tanah Haram. Ini adalah

salah satu pendapat ulama. Adapun pendapat kedua mengatakan

bahwa umrah dianggap sah meski tidak keluar dari wilayah

tanah Haram, namun dia harus membayar dam (menyembelih

hewan) karena tidak memulai ihram dari miqat. Dalam hadits

tersebut tidak ada keterangan yang menolak pendapat kedua ini.

3. Hadits ini menjadi dalil bahwa Tan'im adalah daerah di luar

wilayah tanah Haram yang lebih utama untuk digunakan sebagai

tempat memulai ihram. Akan tetapi pendapat ini ditanggapi

bahwa perbuatan Aisyah yang memulai ihram dari Tan'im

dikarenakan tempat itu merupakan daerah terdekat ke wilayah

Haram, bukan karena keutamaannya. Penjelasan lebih lanjut
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mengenai masalah ini akan diterangkan pada bab "Pahala

Umrah Sesuai dengan Kelelahan".

*tli *t * io' ,r,; ',4t f ,t:t6, e fi '{ 'Ai eidak
seorang pun di antara mereka yang membawa hewan kurban selain

Nabi SAW dan Thalhoh). Hal ini berbeda dengan riwayat yang dinukil
Imam Ahmad dan Muslim melalui jalur Abdurrahman bin Al Qasim
dari bapaknya, dari Aisyah, Pj y iO, .p dt e giir ,iri .e'.rijr ii
;1, qS1 'frj f g.ii lsesurgguhnya hewan kurban -sqat itu-

dibawa Nabi SAl4, Abu Bakar, Umar dan Dzul Yasar).

Setelah dua bab, Imam Bukhari menyebutkan melalui jalur

Aflah dari Al Qasim dengan lafazh, 17 *:; :r6bi U JV:s (Dan

beberapa lakiJaki dari sahabat beliau yong memiliki kekuatan).

Namun kedua versi ini dapat dipadukan dengan mengatakan bahwa
masing-masing sahabat menyebutkan apa yang dia ketahui.

Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Muslim Al Quna'
dari Ibnu Abbas, H { ,t$r Ob ::j".'L'.Js og ) (Tholhah termasuk

salah seorang yong membawa hewan kurban, maka dia tidak
tahallul).

Riwayat ini menjadi penguat hadits Jabir yang menyebutkan
bahwa Thalhah adalah salah seorang yang membawa hewan kurban.
Selain itu, juga menjadi penguat hadits Aisyah yang menyebutkan

bahwa yang membawa hewan kurban saat itu bukan hanya Thalhah,

sehingga termasuk dalam cakupan perkataan Aisyah, "dan dzawil
Yasan'."

Dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Asma' binti Abu Bakar
dikatakan bahwa Az-Zubair termasuk salah seorang yang membawa

hewan kurban.

*t f iu, ,* ii,' ,lr-, y, bi e gebagaimana 
-tujuan-

ihram Rasulullah SAI'|).Demikian yang terdapat dalam riwayat Ibnu
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Juraij dari Atha', dari Jabir. Sementara dalam riwayat Ibnu Juraij dari

Thawus, dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan Imam. Bukhari dalam

pembahasan tentan g sy a r i ka h (kongsi ) di sebutkan,'45 ;J * ".llrri'Jtib
trt {H err' ;!5 ,i"tu; ?\i Ju's ;&s1=o h' t* lt l"i: :,"#1 

q,

y1j, e.'u;i, y,?t,,P g)ut 'o4t ,:l-;) y kt ,p (satah'rroronr

di on{ara keduanya mengucapkan "labbaika bimaa aholla biltii
Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa solllom" (Aku menyambut

penggilanmu-Mu dengan mengerjakan ihram sebagaimana

maksud- ihram Rosulullah SAW). Sementara yong satunya

mengucapkan " Labbaika bih ajjili Ras uulil |troh i s ha I I a\laalt u' alaih i
wa sollom" (Aku menyambut panggilan-Mu dengan mengerjakan

ihrewn sebagaimona haji Rasulullah SAW). Maka, beliau

menterintahkannya untuk tetap berada dalam keadaan ihram dan

bersekutu dengannya dalam masalah hadyu [hewan kurbanJ).

Hal itu telah diterangkan pada bab "Orang yang Ihram pada

Zaman Nabi SAW sebagaimana 
-maksud-. 

Ihram Nabi SAW" di

bagian awal pembahasan tentang haji.

?* atu;"ai qu,;.\ t)i *', y h'

SAW mengizinkan para sahahatnya untuk menjadikonnya sebagai

umrah). Ibnu Juraij menambahkan dari Atha', ir:.3 fkil lOan

datangilah wanita). Atha' berkata, "Nabi SAW tidak mengharuskan

mereka. Namun, beliau menghalalkan mendatangi wanita. Sebab bagi

yang tidak dalam keadaan ihram, maka dia boleh mendatangi wanita.

Hal ini telah diterangkan pada bab "Tamattu' dan Qiran".

'\*6 i.5v- Ob (Sesungguhnya Aisyah mengalami hairf . Dalam

riwayat Aisyah dikatakan bahwa dia mengalami haid ketika berada di

Sarif sebelum menlasuki kota Makkah. Dalam riwayat Abu Az-Zubair

dari Jabir yang diriwayatkan Imam Muslim disebutkan, bahwa Nabi

masuk menemuinya dan Aisyah mengadukan hal itu kepada beliau. Ini

berlangsung pada hari Tarwiyah. Dalam riwayat Imam Muslim
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melalui jalur Mujahid dari Aisyah disebutkan bahwa dia telah suci

dari haid pada hari Arafah. Kemudian dalam riwayat Al Qasim dari

Aisyah disebutkan, ,t fi: ,? i* 1)A 
'z;* o*: (Aisyah telah

suci pada pagi hari malam Arafah sampai kami datang ke Mina).

Imam Muslim meriwayatkan pula dari jalur Al Qasim, C C';rl

:J! di, i b:;Li q sJ ," ,* (Aku ketuar untuk menunaikan

haji hingga kami singgah di Mina, maka aku pun suci. Kemudion

kcmi thowof di Ka'bah). Lalu semua riwayat sepakat menyebutkan

bahwa Aisyah melakukan thawaf Ifadhah pada hari raya kurban.

Imam An-Nawawi dalam kitab Syarh Muslim menukil dari Abu

Muhammad bin Hazm, bahwa Aisyah haid pada hari Sabtu, yakni

setelah tiga hari masuk bulan Dzulhijjah, dan dia suci pada hari Sabtu,

yakni hari kesepuluh yang juga bertepatan dengan hari raya kurban.

Sesungguhnya Ibnu Hazm menyimpulkannya dari riwayat-riwayat
yang terdapat dalam kitab Shahih Muslim.

Perkataan Mujahid dan Al Qasim dapat dipadukan dengan

mengatakan bahwa Aisyah telah melihat tanda berhenti (selesai) dari

haid ketika berada di Arafah. Namun, dia belum sempat mandi wajib
kecuali setelah sampai di Mina, atau darahnya telah berhenti ketika
masih berada di Arafah, tetapi dia baru melihat tanda suci ketika
berada di Mina. Kemungkinan terakhir ini nampaknya yang lebih
tepat.

du, ryii (dan aku berangkat dengan haji). Hal ini dijadikan

pegangan oleh mereka yang mengatakan bahwa ketika mengalami

haid, maka Aisyah tidak melakukan amalan umrah, tetapi cukup

mengerjakan haji. Hal itu telah disebutkan pada bab "Tamattu' dan

Qiran".

Wr" t^'t ?u, Sj ej y in' d; ,it e tsr)"015 gan

sesungguhnya Srroqrh bertemu dengan Nabi SAW di Aqabah dan

beliau sedang melemparnya), yakni melempar jumrah Aqabah. Dalam

FATHT'L BAARI - 4I



riwayat Yazidbin Zurai' dari Hubaib Al Mu'allim yang diriwayatkan

Imam Muslim dalam pembahasan tentang tamanni (harapan)

disebutkan , d, ?k g; $'1(Dan beliau sedang melempar jumrah

Aqabah). Pada riwayat ini terdapat penjelasan tentang tempat dimana

Suraqah bertanya kepada Nabi SAW.

Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Ja'far bin

Muhammad dari bapaknya, dari Jabir terdapat keterangan yang

mengindikasikan bahwa Suraqah mengatakan hal itu ketika Rasulullah

SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menjadikan ihram

mereka sebagai umrah. Riwayat ini yang dijadikan pegangan oleh

mereka yang mengatakan bahwa pertanyaan Suraqah berhubungan

dengan masalah memutuskan amalan haji lalu mengerjakan umrah.

Namun, ada pula kemungkinan bahwa pertanyaan itu terjadi dua kali,
karena adanya perbedaan keterangan tentang tempat bertanya.

:l'*,r ,i6 rhr .1;i t-Le :y"81 @pakoh hat ini khusus

untuk kalian, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, "Tidak, bahkan

untuk selamanya."). Dalam riwayat Yazid bin Zurai' disebutkan, 6f

rLg l! @pkah hal ini khusus untuk kita?). Dalam riwayat Ja'far

yang dikutip Imam Muslim disebutkan bahwa Suraqah berdiri lalu

berkata, eiytt ,"':tbi?#J ri{ i( :f g6i.i ,!t S?3 t- isti, tsrr, iui
fi.1 yil. i ,r -d';,- ,:dt e ?)$ c.s': ,,Sti: ,s'?\i lwator

Rasulullah, apakah ini untuk tahun kita saja ataukoh untuk

selamanya? Nabi SAW memasukkan jari-jari tangannya satu soma

lain seraya bersabda, "Umrah telah masuk dalam haji 
-sebanyak

dua kali- tidak, bahkan untuk selama-lamanya.").

Imam An-Nawawi berkata, "Menurut jumhur ulama bahwa yang

dimaksud adalah bolehnya mengerjakan umrah pada bulan-bulan haji.

Hal ini menghapus kebiasaan yang berlaku pada masa jahiliyah. Ada
pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah bolehnya

melakukan haji Qiran, yakni amalan-amalan umrah telah masuk dalam
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amalan-amalan haji. Bahkan sebagian lagi berpendapat tentang

gugurnya kewajiban haji. Namun, pandangan ini lemah, karena

berkonsekuensi adanya nasakh (penghapusan hukum) tanpa ada dalii
yang menunjukkannya. Bahkan yang nampak bahwa pertanyaan itu
berhubungan dengan memutuskan amalan umrah, sedangkan cakupan

jawabannya lebih luas dari pertanyaan yang ada sehingga mencakup

semua penakwilan yang telah disebutkan, kecuali penakwilan ketiga."

7. Umrah Setelah Haji Tanpa Hadyu (Hewan Kurban)
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1786. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Kami keluar bersama

Rasulullah SAW bertepatan dengan hilal bulan Dzulhijjah. Maka



Rasulullah SAW bersabda, 'Burangsiapa ingin ihrum unluk umrah

hendaklah io melakukannya, dan barangsiapa ingin ihram untuk haji

hendaklah io melakukannya. Jika bukan karena aku telah membawa

hewan kurban, niscaya aku okan ihram untuk umrah'. Di antara

mereka ada yang ihram untuk umrah, dan di antara mereka ada yang

ihram untuk haji, dan aku termasuk di antara mereka yang ihram

untuk umrah. Lalu aku haid sebelum masuk Makkah, kemudian

datang hari Arafah sedang aku dalam keadaan haid. Aku pun

mengadukan kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda,

'Tinggalkanlah umrahmu, bukalah sanggulmu dan sisirlah rambutmu,

lalu ihramlah untuk haji'. Maka, aku pun melakukannya. Ketika

sampai malam Al Hashbah, beliau mengirim Abdurrahman bersamaku

ke Tan'im." Maka Abdunahman memboncengnya dan dia (Aisyah)

melakukan ihram umrah sebagai pengganti umrahnya. Allah telah

menetapkan haji dan umrahnya, dan pada yang demikian itu tidak ada

hewan kurban, sedekah maupun puasa.

4eteransan Hadits:

(Bab umrah setelah haji tanpa hadyu [hewan kurbon). Seakan-

akan Imam Bukhari hendak mengisyaratkan pendapat mereka bahwa

sesungguhnya bulan-bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah dan

Dzulhijjah secara keseluruhan (seperti salah satu pendapat yang

dinukil dari Imam Malik dan Syaf i). Begitu pula mereka yang

mengatakan bahwa tamattu' adalah melakukan ihram untuk umrah di
bulan-bulan haji, seperti dinukil oleh Ibnu Abdil Barr, dia berkata,

"Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa maksud

tamattu' yang terdapat dalam firman Allah SWT surah Al Baqarah

ayat 196,'Barangsiapa tamattu' dengan umrah kepada haji, maka

hendaklah ia berkurban menurut apa yang mudah baginya' adalah

melakukan umrah di bulan-bulan haji sebelum mengerjakan haji.

Maka, mereka yang berpendapat demikian harus mengatakan bahwa

seseorang yang ihram untuk umrah di bulan Dzulhijjah setelah

# - TATIIUL BAARI



mengerjakan haji, maka ia wajib menyembelih hewan kurban.

Sementara hadits di bab ini menyelisihi hal itu. Akan tetapi bagi

mereka yang berpendapat bahwa bulan Dzulhijjah seluruhnya

termasuk bulan haji dapat mengatakan bahwa tamattu' adalah ihram

untuk umrah di bulan-bulan haji sebelum mengerjakan haji. dengan

demikian tidak ada keharusan bagi mereka untuk berpendapat seperti

itu."

*r t )ry. qtj Vy (kamt keluar bertepatan dengan hilal

bulan Dzulhijjah), maksudnya mendekati waktu munculnya hilal

bulan Dzulhijjah. Dalam riwayat terdahulu disebutkan bahwa beliau

berkata, :Gfr' g: q I #. w; (Xami keluar pada lima hari

yang tersisa dari bulan Dzulqa'dah). Hllal bulan Dzulhijjah itu

muncul saat mereka dalam perjalanan, karena mereka memasuki kota

Makkah pada hari keempat bulan Dzulhijjah.

q;e Jk Qtengganti umrahnya). Maksudnya, pengganti

umrahnya yang ingin dia lakukan secara tersendiri, tidak tergabung

dengan amalan haji sebagaimana yang dijelaskan.

Al Qadhi Iyadh dan ulama lainnya berkata, "Dalam

mengompromikan riwayat-riwayat yang berbeda dari Aisyah, dapat

dikatakan bahwa dia melakukan ihram untuk haji seperti makna

lahiriah riwayat Al Qasim dan lainnya. Kemudian dia memutuskan

amalan haji untuk mengerjakan umrah ketika para sahabat melakukan

hal yang serupa."

Dalam konteks inilah dipahami riwayat Urwah dari Aisyah,

2,,ur, 
*?i qnu ihram untuk umrah). Ketika mengalami haid, maka

Aisyah tidak dapat tahallul; hingga akhirnya datang waktu untuk

melaksanakan haji, maka dia pun memasukkan amalan haji ke dalam

amalan umrah, dan dianggap melakukan haji Qiran. Lalu Aisyah tetap

dalam keadaan demikian sampai menyelesaikan amalan haji (tahallul).

Dalam konteks ini dipahami sabda beliau kepada Aisyah yang dinukil
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melalui Thawus seperti diriwayatkan Imam Muslim, 9,#- yt*
SP') (Thawafmu telah mencukupimu untuk haji dan umrahmu).

Adapun sabda beliau kepada Aisyah, Ar;i ,r(i o5 (lni adalah

pengganti umrahmu), maksudnya adalah umrah yang dilaksanakan

terpisah dari amalan haji seperti yang dilakukan oleh sahabat lainnya,

dimana mereka menyelesaikan umrah terlebih dahulu (tahallul), dan

setelah itu ihram untuk haji secara tersendiri. Dengan demikian,

Aisyah telah melakukan dua umrah. Begitu pula perkataan Aisyah,

"Monusia kembali dengan haji dan umrah, sedang aku kembali

dengan haji." Maksudnya, kembali setelah melaksanakan haji dan

umrah secara sendiri- sendiri.

Adapun lafazh yang terdapat dalam hadits ini, "Maka Allah
menetapkan haji dan umrahnya dan tidak ada pada yang demikian itu

hewan kurban, sedekah maupun puosa", secara zhahir ini adalah

perkataan Aisyah.

Demikian juga yang diriwayatkan Imam Muslim dan Ibnu

Majah melalui Abdah bin Sulaiman, serta melalui jalur Abu Usamah

dari Hisyam bin Urwah... dan seterusnya. Lalu pada bagian akhirnya

dikatakan, "Hisyam berkata, "Dan tidak ada pada sesuatupun dari

yang demikian...' dan seterusnya." Berdasarkan hal ini, maka jelaslah

bahwa lafazh dalam riwayat Yahya Al Qaththan dan yang setuju

dengannya berstatus mudraj (perkataan perawi yang dimasukkan

dalam hadits). Abu Daud meriwayatkan hal yang serupa melalui jalur

Wuhaib dan Hammadain (dua orang yang bernama Hammad) dari

Hisyam.

Kalimat yang disisipkan perawi tercantum pada bagian lain

hadits ini, yakni lafazh, W;et $r; ?rt ;ai 1ua*a Atlah menetapkan

haji dan umrahnya).

Imam Ahmad menjelaskan dalam riwayatnya dari Waki', dari

Hisyam, bahwa kalimat tersebut adalah perkataan Urwah.
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Ibnu Juraij meriwayatkan dari Hisyam tanpa menyebutkan
tambahan, sebagaimana dikutip oleh Abu Awanah.

Demikian juga Imam Bukhari dan Muslim, mereka
meriwayatkan melalui jalur Az-zuhri dan Abu Al Aswad dari Urwah
tanpa lafazh tambahan.

Ibnu Baththal berkata, "Lafazh 'Allah menetapkan haji dan
umrahnya...' hingga akhir hadits bukanlah termasuk perkataan

Aisyah, akan tetapi perkataan Hisyam bin Urwah. Dia menceritakan
hadits ini dengan lafazh demikian di Irak, lalu terjadi kekeliruan.,,

Berdasarkan hal itu, menjadi jelaslah bahwa tidak ada dalil bagi
mereka yang mengatakan bahwa Aisyah tidak melakukan haji eiran.
Mereka berkata, "Seandainya Aisyah mengerjakan haji eiran, niscaya
ia wajib menyembelih kurban untuk haji eiran.,, Lalu mereka
memahami sabda beliau "Tinggalkon umrahmu" sebagaimana makna
lahiriahnya. Akan tetapi, pandangan yang mengompromikan riwayat-
riwayat yang berbeda dari Aisyah mengenai masalah ini mengarah
kepada apa yang telah kami terangkan.

Telah dinukil melalui riwayat yang shahih dari Aisyah bahwa
Nabi SAW menyembelih hewan kurban untuk para istri beliau berupa
seekor sapi, seperti yang telah diterangkan.

Imam Muslim meriwayatkan dalam hadits Jabir bahwa Nabi
sAw telah menyembelih kurban untuk Aisyah. Berdasarkan riwayat
ini dapat disimpulkan bahwa Nabi SAW menyembelih kurban untuk
Aisyah tanpa memerintahkannya untuk menyembelih hodyu, dan tidak
pula memberitahukan kepadanya akan hal itu.

Al Qurthubi berkata, "Makna lahiriah lafazh ,dan ticlak ada
pada yang demikian itu hadyu'telah menimbulkan kemusykilan bagi
sejumlah ulama, hingga lyadh berkata, 'Aisyah tidak mengerjakan haji
Qiran maupun Tamattu', bahkan dia hanya ihram untuk haji kemudian
berniat untuk memutuskan amalan haji lalu mengerjakan umrah.
Namun, niatnya ini diakhirkan karena terhalang haid, maka dia

FATHULBAARI - 47



kembali meneruskan amalan haji hingga selesai. Setelah itu, dia
mengerjakan umrah secara tersendiri sehingga tidak ada kewajiban
untuk menyembelih hewan kurban'."

Al Qurthubi melanjutkan, "seakan-akan Iyadh belum
mendengar perkataan Aisyah, 'Aku termqsuk di antara mereka yang
ihrom untuk umrah'. Tidak pula sabda beliau kepada Aisyah,
'Thawafmu telah mencukupimu untuk haji dan umrahmu'. Jawaban

untuk semua ini dapat dikatakan, bahwa kalimat ini adalah mudraj
yang berasal dari perkataan Hisyam. Seakan-akan Iyadh menafikan
hal tersebut berdasarkan apa yang dia ketahui. Namun, penafian ini
tidak berarti bahwa demikian itulah yang sebenarnya. Ada pula
kemungkinan lafazh 'tidak ada hadyu poda ltsng demikiqn itu'
maksudnya adalah beliau tidak menanggung sendiri masalah hadyu,

akan tetapi telah ditunaikan oleh orang lain atas namanya."

Ibnu Khuzaimah berkata, "Makna lafazh'tidak ada hadyu pada
yang demikian itu' yakni pada perbuatan Aisyah yang meninggalkan
amalan umrah pertama kali, lalu menggabungkannya dengan amalan

haji, dan bukan pada umrahnya yang beliau lakukan dari Tan'im. Ini
merupakan penakwilan yang baik."

8. Pahala Umrah Sesuai Kadar Kelelahan
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1787. Musaddad menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai'
menceritakan kepada kami, Ibnu Aun menceritakan kepada kami dari
Al Qasim bin Muhammad; dan diriwayatkan dari Ibnu Aun, dari
Ibrahim, dari Al Aswad, keduanya rnengatakan bahwa Aisyah RA
berkata, "Wahai Rasulullah, manusia akan berangkat dengan dua
ibadah, sedangkan aku akan berangkat dengan satu ibadah." Maka
dikatakan kepadanya, "Tunggulah, apabila engkau telah suci, maka

keluarlah ke Tan'im dan ihramlah. Kemudian datanglah kalian berdua

ke tempat ini, akan tetapi itu sesuai dengan kadar nafkah atau

kelelahanmu."

Keterangan Hadits:

Y'ti lY f rp gesuai kadar naJkoh atau keletahanmu).

Al Karmani berkata, "Lafazh i( latau) mungkin diucapkan oleh Nabi

SAW untuk menjelaskan macam-macamnya, atau mungkin pula
merupakan keraguan dari perawi. Adapun maksudnya adalah, pahala

dalam suatu ibadah akan bertambah banyak sesuai bertambahnya

kelelahan atau biayanya. Sedangkan maksud 'kelelahan' di sini adalah
pada batas yang tidak dicela oleh syariat, demikian pula dengan
nafkah sebagaimana pendapat An-Nawawi."

Dalam riwayat Al Ismaili melalui jalur Ahmad bin Mani, dari
Ismail disebutkan dengan lafazh, .:fii Jii ,*'ti !3i )U,ri;. Uut ini

memperkuat asumsi bahwa lafazhjf latau) merupakan keraguan dari

perawi hadits tersebut. Dalam riwayat Al Ismaili melalui jalur Husain
bin Hasan disebutkan, Y \i # )U ,tt (Sesuai kadar na/kahmu

atau kelelahanmu), atau sebagaimana yang diucapkan Rasulullah
SAW.

Imam Ad-Daruquthni serta Al Hakim meriwayatkan melalui
jalur Hisyam dari Ibnu 'Aun dengan lafazh, A*J )ii ,{t ;ri'U g) ol

FATIIUL BAARI - 4'



$iiii (Sesungguhnya bagimu pahala sesuai kadar kelelahanmu dan

biaya yang engkau keluorkan [nafkahmuJ), yakni menggunakan kata

penghubung j (dan).

Melalui jalur lain Ad-Daruquthni dan Al Hakim meriwayatkan

keterangan yang menunjukkan bahwa cara penyajian materi hadits di

tempat ini adalah menurut versi riwayat Al Qasim, karena keduanya

telah meriwayatkan melalui jalur Sufuan Ats-Tsauri dari Manshur,

dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Aisyah bahwa Nabi SAW bersabda

kepadanya tentang umrahnya, ,lrlri ):Ji 
"b '*.';L e )7i t;:t,

(Sesungguhnya pahalamu dalam umrahmu adalah sesuai biaya yang

engkou keluarkan).

Hadits ini dijadikan dalil bahwa orang yang berada di Makkah

lalu dia melakukan umrah dari batas wilayah tanah Haram yang

terdekat, maka pahalanya lebih sedikit daripada orang yang

melakukannya dari batas wilayah tanah Haram yang lebih jauh, dan

ini merupakan makna zhahir dari hadits di atas.

Imam Syaf i berkata dalam kitab Al Imla', "Tampat di luar

wilayah tanah Haram yang lebih utama untuk digunakan memulai

ihram umrah (bagi yang ada di Makkah) adalah Ji'ranah, karena Nabi

SAW pernah melakukan ihram umrah dari tempat ini. Selain itu

adalah Tan'im, karena beliau mengizinkan Aisyah untuk memulai

ihram umrah dari sana."

Dia juga berkata, "Apabila seseorang mengambil jarak yang

lebih jauh dari kedua tempat ini, maka hal itu lebih aku sukai."

Ibnu Qudamah meriwayatkan dalam kitab Al Mughni dari Imam

Ahmad, bahwa bagi penduduk Makkah yang mengambil jarak tempuh

yang lebih jauh untuk memulai umrah di luar wilayah Haram, maka

pahalanya semakin banyak. Sementara para ulama madzhab Hanafi

berpendapat, "Daerah di luar wilayah Haram yang paling utama untuk

digunakan memulai ihram umrah adalah Tan'im."
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Pendapat mereka ini disetujui oleh sebagian ulama madzhab

Syaf i dan Hanbali. Hal itu dikarenakan tidak dinukil riwayat yang

menyatakan bahwa seorang sahabat pada masa Nabi SAW keluar dari

Makkah ke batas wilayah Haram untuk memulai ihram umrah selain

Aisyah. Adapun perbuatan Nabi SAW yang memulai ihram umrah

dari Ji'ranah, adalah ketika beliau hendak ke Madinah dari Tha'if
Iewat Makkah. Akan tetapi hal ini tidak menjadi alasan untuk

mengatakan bahwa Tan'im memiliki keutamaan yang lebih

dibandingkan daerah lain di sekitar wilayah tanah Haram, berdasarkan

keterangan yang diindikasikan oleh hadits ini bahwa keutamaan

semakin besar seiring bertambahnya kelelahan dan biaya yang

dikeluarkan (nafkah).

Imam An-Nawawi berkata, "Makna zhahir hadits ini

menyatakan bahwa pahala dan keutamaan dalam ibadah semakin

bertambah seiring bertambahnya kelelahan dan biaya yang

dikeluarkan (nafkah)." Perkataannya ini benar tetapi tidak berlaku

pada semua persoalan, sebab terkadang sebagian ibadah lebih ringan

dibanding yang lainnya, namun keutamaan dan pahalanya lebih

banyak. Dari segi waktu, misalnya shalat pada lailatul qadar di

bandingkan dengan shalat pada malam-malam lain di bulan

Ramadhan. Dari segi tempat, misalnya shalat dua rakaat di Masjidil
Haram dibandingkan shalat di masjid lainnya. Sedangkan dari segi

keutamaan ibadah badaniyah (fisik) dan maliyaft (materi), misalnya

shalat fardhu dibandingkan shalat-shalat sunah, atau zakatyang wajib

dibandingkan sedekah sunah. Hal ini telah disitir oleh Ibnu

Abdussalam dalam kitab l/ Qawa'id, dia berkata, "Sesungguhnya

shalat merupakan penyejuk hati Nabi SAW, sementara shalat itu lebih

berat bagi selain beliau, dan tidaklah shalatnya seseorang itu
menyamai shalatnya Nabi meskipun shalat tersebut lebih berat bagi

dirinya dibandingkan bagi Nabi SAW."
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9. Orang yang Umrah Apabila Thawaf untuk Umrah Kemudian

Keluar dari Makkah, Apakah Hal itu mencukupi Baginya

Sehingga tidak Perlu Melakukan Thawaf Wada'?

A 
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1788. Dari Al Qasim, dari Aisyah RA, dia berkata, "Kami

keluar dalam keadaan ihram untuk haji di bulan-bulan haji dan

keharaman-keharaman haji. Kami pun singgah di Sarif. Lalu Nabi

SAW bersabda kepada para sahabatnya,'Barangsiapa tidak membowa
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hadyu (hewan kurban) lolu dia ingin menjodikan ihramnyo sebogai

ihram umroh, maka hendsklah ia melakuksnnya. Adapun orang yong

telah membawa hadyu (hewan kurbon), maka tidak diperbolehkan

(melakukan hal itu)'. Nabi SAW dan beberapa sahabatnya yang kuat

membawa hadyv (hewan kurban), dan mereka tidak melakukan

umrah. Lalu Nabi SAW masuk menemuiku sedang aku menangis.

Maka beliau bertanya, 'Apakah yang membuatmu menangis?' t\kt
berkata, 'Aku mendengar apa yang engkau katakan kepada para

s.ahabatmu, sementara aku telah terhalang untuk umrah'. Beliau

bertanya, 'Ada apa dengan knmu?' Aku berkata, 'Aku tidak shalat'.

Beliau bersabda, 'Tidak mengapa bagimu, engknu adalah salah

seorong anak perempuan keturunan Adam, telah ditetapkon atasmu

apo yang telah ditetapkan kepada wanita lainnya. Tetaplah beruda

dalam amalan hajimu, semoga Alloh memberimu rezeki'." Aisyah

berkata, "Aku tetap demikian hingga kami bergerak dari Mina dan

singgah di Al Muhashab. Lalu beliau SAW memanggil Abdurrahman

dan bersabda kepadanya,' Keluarlah bersama saudara perentpuonmu

dari utilayah lIaram, dan hendaklah ia ihram umrah. Kemudian bila
kalian berdua telah selesai thawal aku menunggu kalian di tempat

ini'. Maka kami datang pada tengah malam dan beliau bertanya,

'Apakah kalian berdua telah selesai?' Aku menjawab, 'Ya'. Maka,

beliau menyeru para sahabatnya untuk berangkat. Manusia (orang-

orang) dan siapa-siapa yang thawaf di Ka'bah sebelum shalat Subuh

bergerak berangkat, kemudian beliau keluar menuju Madinah."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Aisyah tentang umrahnya dari
Tan'im. Di dalamnya terdapat sabda beliau SAW kepada

Abdurrahman, "Keluarlah bersama saudara perempuanmu dari
wilayah Harem, dan hendaklah ia ihram untuk umrah. Kemudian bila
kalian berdua telah selesai thawaf."
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Ibnu Baththal berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di

kalangan ulama bahwa orang yang umrah apabila thawaf kemudian

keluar dari Makkah menuju ke negerinya, maka itu sudah cukup dan

tidak perlu lagi melakukan thawaf Wada', seperti yang dilakukan oleh

Aisyah." Sepertinya, karena di dalam hadits Aisyah tidak dijelaskan

dengan tegas bahwa dia tidak melakukan thawaf Wada' setelah

umrah, maka Imam Bukhari tidak menetapkan hukum persoalan ini
dengan tegas pada judul bab. Di samping itu, dasar pemikiran mereka

yang mengatakan bahwa salah satu dari dua ibadah tidak dapat masuk

ke ibadah yang lainnya dapat diterapkan di tempat ini. Lalu dari kisah

Aisyah diperoleh keterangan bahwa apabila sa'i dilakukan setelah

thawaf rukun -jika kita mengatakan bahwa thawaf rukun telah

mencukupi thawaf Wada'- maka sa'i yang dikerjakan di antara

thawaf dan keluar dari Makkah tidaklah menghapus keabsahan thawaf
tersebut sebagai thawaf rukun dan thawaf Wada' sekaligus.

'rf'-6'6'$t"i g :ai,-r\ (kepada para sahabatnya, " Siapa yang

tidak membawa hadyu)". Secara zhahir bahwa perintah beliau kepada

para sahabatnya untuk memutuskan amalan haji lalu mengerjakan

umrah di Sarif sebelum masuk Makkah. Akan tetapi yang terkenal

pada selain riwayat ini adalah, bahwa sabda beliau tersebut diucapkan

setelah memasuki Makkah. Namun, ada kemungkinan hal ini terjadi
lebih dari sekali.

|-2;it Ap q'q 6:f up &tngga kami keluar dari Mina don

singgah di Al Muhashab). Riwayat ini disebutkan secara ringkas,

sebagaimana disebutkan Imam Muslim dengan lafazh, ,1 6J ,p
;-.2;Jir *t y in' .J- I' iyl JF #ur&'-'.W (Hingga

ketika kami berada di Mina, aku pun suci [dari haidJ. Kemudian aku

thautaf di Ka'bah, lalu Rasulullah SAW singgah di Al Muhashab).
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Jiut

riwayat Al

tali lkami datang pada tengah malam). Dalam

disebutkan, ,Pt i, € fOi akhir malarn), dan ini

Iebih sesuai dengan riwayat-riwayat lainnya.

74u, Jrb 'ar;:J ,u"$t ,yq,6 (manusia dan siapa yang thawaf tli
Ka'bah berangkat). Ini termasuk gaya bahasa menyebutkan kata atau
kalimat yang bersifat khusus setelah kata atau kalirnat yang bersifat
umum, sebab kata "manusia" lebih luas daripada kalimat ,.siapa yang
thawaf'. Barangkali yang dimaksud "manusia,, adalah mereka yang
tidak melakukan thawaf wada'. Namun ada pula kemungkinan kata
"orang-orang" merupakan sifat bagi ,.manusia,'. Dengan demikian,
kalimat ini termasuk contoh dimana kata penghubung (dalam hal ini
adalah "dan") telah memisahkan antara kata sifat dengan kata yang
disifatinya. Sama seperti firman Allah, "Ketika orang-orang munafik
dan yang di dalam hatinya ada penyakil.,,(es. Al Ahzaab (33): l2).
Sementara Sibawaih memperbolehkan ungkapan, "Aku melewati zaid
dan sahabatmu", meski yang dimaksud dengan .,sahabat,, 

ad,alah Zaid
sendiri. Namun, semua kemungkinan ini berdasarkan bahwa lafazh
yang terdapat pada hadits di atas adalah akurat, tetapi menurut dugaan
saya telah terjadi perubahan, dimana seharusnya adalah; maka
manusia berangkat kemudian thawaf di Ka,bah... dan seterusnya.

Dalam riwayat Abu Daud melalui jalur Abu Bakar Al Hanafi
dari Aflah disebutkan dengan tafazh, ,"ky bluryribi u1 iiii
f.y, Ai$,$ JFr i t" q y)ot:,t iar :rb # $u. (Betiau

sAlIr mengumumkan kepada para sahabatnya untuk berangkat, laru
beliau melewati Ka'bah sebelum shalat subuh, maka beliau thawaf
ketika hendok keluar dari Makkah, kemudian bergerak berangkat
menuju Madinah). Sedangkan dalam riwayat Imam Muslim
disebutkan, &t yb e yrJ.&i 4u ,u |C?rt h'jur:6bi $i ti6

fJ-lt ,tiaf ! {artio, s;w *r;su*r**o, trprnr rrr, ,ahabatnya

untuk berangknt don beliau pun keluar, lalu melewati Ka'bah dan

!t' e.

Ismaili
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thawaf padanya sebelum shalat Subuh, kemudian keluar menuju
Maclinah). Imam Bukhari telah meriwayatkan pula melalui jalur ini
dengan lafazh, f"!t jl 6'F "; ,i6, ',y*"j) 

(Manusia pun

berangkat, lalu beliau melewati seraya bergerak menuju ke Madinah).
Riwayat ini dia sebutkan pada bab, "l{aji adalah Bulan-buran yang
Telah Diketahui".

Iyadh berkata, "Adapun lafazh dalam riwayat Al easim (yakni
riwayat di bab ini), j$ ,Srt lF e $t *t y io' ,-J; nt j?j y
hlrriiii .p ,lrriti; {Kami m'endatangi Rasuluilah SAW sedang

beliau berada di tempat menginapnva, laltt beliau bertanya, "Apakah
engkau telah selesai?" Aku menjawab, "l'o".), sedangkan lafazh
dalam rir,vayat Al Aswad dari Aisyah (yakni riwayat yang telah
disebutkan dalam bab "Apabila Haid Setelah Thawaf Ifadhah,,), u;aii

ry'$3i:t'U;oi'riaL4i6rrzk\"y *r *3lo i' ,t* )i,t lti:
* (Uat<a Rasulullah SAW'menentuiku dan beliau sedang menanjak

dari Makkah dan aku menurun, atau aku menanjak dan beriau
menurun dari Makkah).

Dalam riwayat Shafiyah dari Aisyah (riwayat pada bab .,Thawaf

Wada"') disebutkan, ?u; -p:J 6ti3i & $:i6 (Kami kembali hingga

menemui beliau di Al Muhashab), sesuai dengan riwayat Al easim.
Keduanya (yakni riwayat Shafiyah dan Al Qasim) sesuai dengan
hadits Anas (yang telah disebutkan pada bab "Thawaf Wada',,).

Al Qadhi Iyadh juga mengatakan, "Pada hadits di bab ini
terdapat kemusykilan, yakni lafazh, y, JW #u, F (Beliau SAW

melewati Ka'bah lalu thawaf di sana), dimana sebelumnya beliau
bersabda kepada Aisyah, p ,U6 k*i1 (Apakah engkau telah

selesai?" Dia menjawob, "Yr."), jika dikaitkan dengan perkataan

Aisyah dalam riwayat lain bahwa Nabi berangkat untuk melakukan
thawaf Wada' sedang dia (Aisyah) berada di tempat Nabi menginap.,,
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Lalu Iyadh berkomentar, "Ada kemungkinan beliau sAw mengurangi
thawaf Wada', sebab tempat menginap beliau berada di Abthah, yaitu
bagian atas Makkah, sedangkan beliau keluar dari Makkah melewati
bagian bawahnya. Seakan-akan ketika beliau bergerak kembali ke
Madinah, maka beliau melewati Masjidil Haram untuk keruar dari
bagian bawah Makkah, maka beliau mengulangi thawaf agar akhir
urusannya berada di Ka'bah."

Pernyataan Al Qadhi Iyadh dapat ditolerir, sebab dia tidak
melihat langsung tempat-tempat tersebut; dia mengira bahwa siapa
yang hendak keluar dari bagian bawah Makkah menuju Madinah,
maka ia harus melewati Masjidil Haram, padahal tidak demikian.
Bahkan seseorang yang hendak berangkat dari tempatnya di Abthah
dapat melewati bagian atas Makkah menuju Madinah dan tidak perlu
melewati Masjidil Haram, bahkan tidak pula harus masuk ke Makkah.

Iyadh berkata, "Dalam riwayat Al Ashili di kitab Bukhari
disebutkan , :rJb nj pi * ht.,& I' j:*, e* (Rasututtah SAtt/

keluar dan siapa yang thawaf di Ka'bah)- Dalam riwayat ini tidak
disebutkan bahwa Rasulullah mengulangi thawaf. Ada kemungkinan
thawafnya itu adalah thawaf wada' dan beliau bertemu Aisyah ketika
mau berangkat. Inilah tempat yang dimaksud dalam riwayat Ar
Aswad, dimana beliau bersabda, *?i t? y*, ):T (Dan tempat

pertemuanmu adalah tempat ini dan inl). kemudian beliau melakukan
thawaf Wada'."

Penakwilan yang dikemukakan oleh Iyadh cukup baik, sebagai
konsekuensinya bahwa riwayat yang ia nisbatkan kepada Al Ashili
tidak menyinggung tentang thawaf wada'. Kami telah jelaskan bahwa
yang benar dalam riwayat tersebut adalah, : JrUai #u, # (Beliau

me I ew at i Ko' b ah dan thaw af padanya), sebagai ganti lafazh, JU Uj
#u:(dan siapa yang thawaf di Ka'bah).Kemudian sikap Iyadh yang

menisbatkan hal tersebut kepada Al Ashili semata perlu ditinjau
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kembali, karena sesungguhnya semua riwayat yang kami dapatkan

adalah sama hingga riwayat Ibrahim bin Ma'qil An-Nasafi dari
Bukhari.

10. Melakukan Saat Umrah Apa yang Dilakukan Saat Haji

,k 4t ;i >t;'oi *i d 4 ^:.( I ,* i ;)t:* r"
iSv"ri gpt ;i *r* *1 it4t,;, *3 lt\t
dt * hr l;u re:* €. ei"oi ,.1k'-y i,lrdi:;;

,b Ct'di:, $ Jt -ir,rj ,?'i'# ,:rL', ^lL i' ,&
'oi t!;j Jw ,'# J6' e:jt y Jif i, *', * \t

'lii r; -)t *?'t's;i ", *;-".o h' & et e')x
LW j$ui:r-W,i atL:-Li 7";,r?e1;fi
'ob 

C;'.r t;;5r * ,j,tt';.i :Jv "L'q? A, -Tt
'er';J € &f: ,r,;Ltu eY:'e o-Ht ;i'J;r: ,^Ljr

:a? €'#K
1789. Dari Shafiran bin Ya'la bin Umayyah, yakni dari

bapaknya, bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW saat beliau
berada di Ji'ranah, dan beliau mengenakan jubah yang masih ada

bekas wangi-wangian (atau dia berkata, "Bekas yang berwama
kekuning-kuningan."). Laki-laki tersebut berkata, "Apa yang engkau
perintahkan kepadaku untuk aku lakukan dalam umrahku?,, Maka
Allah SWT menurunkan (wahyu) kepada Nabi SAW, sementara
beliau ditutupi dengan kain. Aku berharap melihat Nabi sAW saat
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wahyu diturunkan kepadanya. Umar berkata, "Kemarilah, apakah

engkau ingin melihat Nabi SAW saat Allah menurunkan wahyu

kepadanya?" Aku berkata, "Ya." Maka Umar mengangkat ujung

pakaian, lalu aku melihat kepada beliau sedang mendengkur (Aku kira
dia berkata, "Sama seperti dengkuran di awal tidur."). Ketika telah

disingkap darinya, beliau bertanya, "Manakoh orang yang telah

bertanya tentang umrah? " Lepaskanlah jubahmu, cuci bekas wangi-
wangian dan hilangkan warna yang kekuning-kuningan itu, lalu
lakukan dalam umrahmu sebagaimanq yong engkou lakukan dalam

hajimu."

ir iy ii;i ,?t \\r1- $';. ($ rr-i * ht ,k dt
ii qi go, il, jt air,r'-f,,:rrr:d;Ly,;a') !)q
't';,ir*" fl dr ..J). (q'Jlr{'oi *-CtJ.w';,;*,
>a Utf l"-fi tt ".its "j ,k |^*A Uw .q.'JH
,ua\t C ^iY, :* u/ Ct ,gr:.* y bf * ,*
'Ji i";'fr f;s', ,ai'r"* iv uc, ,ia or4 rjts

,u ht J";i rrk- iu,-yr ;r; t5 ,01"p0 d*st ; ti'A

t is"-r"s,s ttdt ol) J6 ?nr l;G ,as; * ruj * ht

'Jlrbi'ol * cE ti';,;+, si 4t *'# ,ht 1,s
\i ffi r \' ii c 1? * u:a i:rlu*'r:) |g)

.;t';t)t;at'; * t'i';L
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1790. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dia berkata, "Aku
berkata kepada Aisyah 

-istri Nabi SAW- sedang aku saat itu masih
muda belia, 'Bagaimana pendapatmu mengenai firman Allah Ta'ala;
Sesungguhnyo Shafq dan Mqrwah termasuk syiar-syiar Altah.
Barangsiapa haji ke Ka'bah atau melakukan umrah, maka tidak ada
dosa baginya untuk sa'i pada keduanya. (Qs. Al Baqarah (2): 158).
Aku berpendapat, tidak ada sanksi apapun atas seseorang bila tidak
sa'i pada keduanya'." Aisyah berkata, "Sama sekali tidak. Jika seperti
apa yang engkau pahami, niscaya akan dikatakan 'Tidak ada dosa
baginya untuk tidak sa'i pada keduanya'. Sesungguhnya ayat ini turun
berkenaan dengan orang-orang Anshar, mereka biasa ihram untuk
Manat, dan Manat terletak sejajar dengan Qudaid, mereka merasa

berdosa untuk sa'i di antara Shafa dan Marwah. Ketika Islam datang,
mereka bertanya kepada Rasulullah sAw mengenai hal itu, maka
Allah menurunkan ayat,'sesungguhnya shofa don Marwah termasuk
syiar-syiar Allah. Barangsiapa haji ke Ka'bah atou melakukan umrah,
maka tidak ada dosa baginya untuk sa'i pada keduanya'.', Sufuan dan
Abu Muawiyah menambahkan dari Hisyam, "Allah tidak akan
menyempurnakan haji dan umrah seseorang selama ia belum sa'i di
antara Shafa dan Marwah."

Keterangan Hadits:

Dalam riwayat Al Mustamli disebutkan, ..Dilakukan 
dalam

umrah." Sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, ,.Apa

yang dilakukan dalam haji." Yakni, mengenai hal-hal yang mesti
ditinggalkan, bukan berhubungan dengan apa yang mesti dikerjakan.
Atau yang dimaksud adalah sebagian amalan, bukan keseluruhannya.
Akan tetapi kemungkinan pertama lebih kuat berdasarkan konteks
hadits Ya'la bin Umayah. Masalah ini telah diterangkan pada bagian
awal haji beserta pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengannya.
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(apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk aku lakukan dalam

umrahku. Maka Allah menurunkon -wahyu- kepada Nabi SAIT). Aku
tidak menemukan penjelasan tentang ayat yang turun saat itu dalam

riwayat yang ada. Sebagian ulama menjadikannya dalil untuk

menyatakan bahwa yang diturunkan adalah sebagian wahyu yang

tidak dicantumkan dalam Al Qur'an. Akan tetapi dalam riwayat Ath-
Thabrani pada kitab Al Ausath melalui jalur lain menyebutkan bahrna

yang diturunkan pada saat itu adalah firman-Nya, : i'Jjrtt 
"ir 

f *11
(Dan sempurnakanlah haji serta umrqh untuk Alloh).

i'tt-St dl|1 gan bersihkan wqrna yang kekuning-kuningan itu).

Dalarn riwayat Ibnu As-Sakan disebutkan, 1fut'iit 9'pt'jll*Jt.
(Cucilah bekas wangi-wangian dan bekas worna kekuning-kuningan).

Namun versi pertama lebih masyhur. Kemudian dalam bab ini, Imam
Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang firman-Nya,
"Sesungguhnya Shafa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah." Ayat
ini menunjukkan adanya persamaan haji dan umrah dalam hal sa'i
antara Shafa dan Marwah, berdasarkan firman-Nya, :1 4t { W
j,AA (Barangsiapa haji ke Baitullah [Ka'bahJ atau melakukan

umrah). Pembahasan mengenai hal ini telah diterangkan pada bab

"Kewajiban (Sa'i) antara Shafa dan Marwah" di sela-sela pembahasan

tentang haji.

Lt... f /, F iu' ';i v llUan fidak akan menyempurnakan haji

seseorang... dan seterusnya). Ath-Thabari telah menyebutkan riwayat
Sufran dengan sanad yang maushul melalui jalur Waki' dari Sufuan,

dari Hisyam, lalu disebutkan bagian yang mouquf saja. Abdurrazzaq

meriwayatkan melalui jalur lain dari Aisyah, juga dengan sonad yang

mauquf. Sedangkan riwayat Abu Muawiyah telah disebutkan beserta

s anadny a y ang m au s hul oleh Imam Muslim.
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I l. Kapan Orang yang Umrah Melakukan Tahallul

yht * dt ji :&\t *, /rc yitu; luj
.rk3 r;;d i t;*3 ;'; c'7;;'oi';r;*i

Atha' meriwayatkan dari Jabir RA, "Nabi SAW memerintahkan
para sahabatnya untuk menjadikannya sebagai umrah dan mereka

thawaf, kemudian memendekkan rambut dan tahallul (keluar dari
ihram)."

'u ht J";:,, ,-*.r ,iu j"ri Gi J hr *; f 'J,t*,1 f
j?s,'* tib','JtL k'F; fu',a i#(, k, * Xt

Li ^;";'ui'k ,yi i;:p (k'-, ,a 6t:3i) {;;\ r;br

.v 'iu tlKjr 1;; orsi ,,)i-C'; j;t
1791. Dari Ismail dari Abdullah bin OO, Orru, dia berkata,

"Rasulullah SAW melakukan umrah dan kami pun umrah
bersamanya. Ketika masuk Makkah, beliau thawaf dan kami pun
thar,r,af bersamanya. Lalu beliau mendatangi Shafa dan Marwah, maka
kami pun mendatangi keduanya bersamanya. Kami menutupi
(melindungi) Nabi dari penduduk Makkah agar tidak dilempar oleh
seorang pun (di antara mereka). Seorang sahabatku berkata kepadaku,
'Apakah beliau masuk Ka'bah?' Beliau menjawab, 'Tidak'."

o ,. 1-
;* a>*Jl ;r

O. / O /
.- -".r igpl;12i
,,

:Jtt u;A Jtt G 6:d ,jG
J.# Yj + 'J, ! ,,-.oi

,

.o )2 ,lr,J-*
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1792. Dia berkata, "Maka dia menceritakan kepada kami sabda

Nabi kepada Khadijah, 'Berilah kabar gembira kepada Khadijah
berupa rumah di surga yang terbuat dari mutiara, tidak ada padanya
ke gaduhan maupun kelelohan' ."

,l z c / .z Joz

bt ,f t-"-c'"

tiQr ;.Vi ;:",tr, t;b)t';; *. l: f; € 4L rtb
.L*', ,g-'.;L)'Jt,; &:) f h' 

'J:. 
4t ;: ,U

ots $j ,r1L ;r';\ t;at ; Jb) ,;*r lu:i' 
'-b

*;iix,):;;€.8
1793. Dari Amr bin Dinar, dia berkata, "Kami bertanya kepada

Ibnu Umar RA tentang seorang laki-laki yang thawaf di Ka'bah saat

umrah dan belum sa'i antara Shafa dan Marwah, apakah ia boleh
mendatangi istrinya?" Ibnu Umar berkata, "Nabi SAW datang lalu
thawaf di Ka'bah dan shalat dua rakaat di belakang maqam, setelah itu
sa'i antara Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali. Sungguh telah ada

bagi kamu pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik."

:Jug t1#i ;it v?,[,' f U;,G
A^

* ; jG tt;i i,lu

,J?lr;*st ;'J"-F-
1794. Dia berkata, "Kami bertanya kepada Jabir RA, maka dia

berkata, 'Janganlah ia mendekati istrinya hingga (selesai) sa'i antara

Shafa dan Marwah'."

 
ht'-u, / ur $lL ,;u ,ti, ; O.

)-P f
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* #, J'U::Jv',uht *r"g*Y,;; o_ri t
ifi 'Lii t'.;;i :Jra e *3,ei.ju &i ^li; hr

f h, * 4')*t lr rr';o5,*taiitr * ,i6
o, ? , z t : -' ' " 6 t'.:A J-l'i a:7$ t;a,rr.*lt '.* ,'*i :)u *',

i ,i;'.i ,i rir;t*'i ,11';tj r;*ru1 ;.,t,,

at :Jta'# iY €. bs & ?. €i '.:K d\.tjitf
4t )?,e*i ;'9 36r,6)V ;r; i'r 7q.v*i

.'^k,s4r*&l;";;V*'r+
et p-

1795. Dari Abu Musa Al Asy'ari, dia berkata, "Aku datang

kepada Nabi SAW di Bathha' dan beliau sedang beristirahat, beliau
bertanya, 'Apakah engkau mengerjakan haji?' Aku menjawab,
'Befiar'. Beliau bertanya pula, 'Apaknh (tujuan) ihrammu?' Aku
menjawab, 'Labbaik bi ihlaal ka ihlaalin-nabiyyi shallallaahu alaihi
wa sallatn' (Aku menyambut seruan-Mu dengan melakukan ihram
yang sama seperti (tujuan) ihram Nabi SAW)'. Nabi SAW bersabda,

'Bagus, thawaflah di Ka'bah lolu sa'i antarq Shofa dan Marwah
kemudian hendaklah engkau tahallul (<eluar dari ihram) '. Aku pun

thawaf di Ka'bah, lalu sa'i antara Shafa dan Marwah, kemudian aku

mendatangi seorang wanita dari Qais dan ia mencari kutu di
rambutku. Setelah itu, aku ihram untuk haji. Maka, aku berfatwa

demikian hingga sampai masa pemerintahan (Jmar, dimana dia

berkata, "Apabila kita berpegang dengan Kitabullah, maka

sesungguhnya Dia memerintahkan kita untuk menyempurnakan; dan

apabila kita berpegang dengan sabda Nabi SAW, maka sesungguhnya

beliau tidak tahallul (keluar dari ihram) hingga hewan kurban sampai

ke ternpat penyembelihannya'."
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Jk'fi';",^; k ,ri ., ir*,i drht *'oi r;tri of ;,/
d;', ;" h' J* ,rr,-;ju "-'; t,;rt jrt ;*i 'C:;"

ry *^t ,E ,Uy rr-'; GJjUi 6 ** 67 A *U
$z r i, t 

2 
" t / 'A" o*j o*', ';1t: i^*G e?, ui L'-i.v ,u'rfr";i

e:Jt4.'rat i *i'"i t J;i'.*t rL.;

1796. Dari Abu Al Aswad bahwa Abdullah (mantan budak
Asma' binti Abu Bakar) menceritakan kepadanya, ia biasa mendengar

Asma' berkata setiap kali lewat di Al Hajun, "semoga Allah
melimpahkan rahmatnya kepada Muhammad, kami telah singgah
bersama beliau di tempat ini dan kami saat itu dalam keadaan ringan;
sedikit tunggangan dan sedikit bekal. Maka, aku umrah bersama
saudaraku Aisyah serta Az-zubair, fulan dan fulan. Ketika kami telah
menyentuh Ka'bah, maka kami pun ihram di sore harinya untuk haji.,'

Keterangan Hadits:

(Bab kapan orang yong umrah melakukan tahallut). Judul bab
ini sebagai isyarat dari Imam Bukhari terhadap madzhab Ibnu Abbas
yang telah disebutkan. Ibnu Baththal berkata, "Saya tidak mengetahui
adanya perbedaan di antara imam ahli fatwa bahwa seorang yang

umrah tidak tahallul (keluar dari ihram) hingga selesai thawaf dan
sa'i, kecuali pandangan syadz (ganjil) yang dinukil dari Ibnu Abbas,
dimana beliau berkata, 'orang yang umrah telah tahalrur (keluar dari
ihram) dengan selesainya thawaf. Lalu pandangannya ini disetujui
oleh Ishaq bin Rahawaih."

Al Qadhi Iyadh telah menukil keterangan dari sebagian ulama
bahwa apabila orang yang umrah masuk wilayah tanah Haram, maka
ia dianggap telah tahallul meskipun belum thawaf maupun sa,i. Dia
boleh melakukan segala sesuatu yang dilarang saat ihram. Thawaf dan
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sa'i bagi orang yang umrah 
-menurut 

pandangan ini- sama

kedudukannya dengan melempar jumrah dan bermalam di Mina
(mabit) bagi orang yang mengerjakan haji. Ini termasuk pendapat
yang syadz (ganjil). Sementara itu, Al Quthb Al Halabi melakukan
kelalaian, dia berkata tentang orang yang menyentuh sudut Ka,bah
pada awal thawaf lalu tahallul saat itu juga, "sesungguhnya ia belum
tahallul menurut kesepakatan ulama."

t! ... iia hr qt lE '*;te'SGj pltna' meriwayatkan dari

Jabir... dan seterusnya). Ini merupakan penggalan hadits yang
disebutkan dengan sanad yang maushul di bab "Umrah Tan,im,,.
Imam Bukhari menjelaskannya dengan hadits Amr bin Dinar dari
Jabir 

-yakni 
hadits ketiga di bab ini- bahwa yang dimaksud dengan

lafazh"wayathuufuu" pada riwayat ini adalah thawaf di Ka,bah serta
sa'i antara Shafa dan Marwah. Demikian juga dengan penegasan Jabir
bahwa seseorang tidak halal untuk berhubungan dengan istrinya
sarnpai dia selesai sa'i antara Shafa dan Marwah. Kemudian Imam
Bukhari menyebutkan beberapa hadits pada bab ini, yang pertama
adalah hadits Ibnu Abi Aufa yang mencakup tiga hadits.

-.o t .,?

iP e 5,u, 3s f t * Qentang seseorong yang thawaf di

Ka'bah dalam rangka umrah). Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan,

:.F d Jrb h ,f (Tentang seseorang yang thawaf dalam

umrahnya). Sebagian pembahasan mengenai hadits ini telah
diterangkan dalam pembahasan tentang shalat, dan Ibnu Umar telah
mengisyaratkan untuk mengikuti Nabi SAW (ittiba) sedangkan Jabir
memberi fatwa yang bermuatan hukum. Fatwa yang dikemukakan
Jabir merupakan pendapat jurnhur ulama, kecuali apa yang
diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa seseorang diperbolehkan
melakukan semua yang dilarang selama ihram apabila telah thawaf di
Ka'bah. Kemudian dalam riwayat An-Nasa'i melalui jalur Ghundar
dari Syu'bah, dari Amr bin Dinar disebutkan, dia berkata, ,,Ia adalah
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sunnah." Demikian juga Imam Ahmad, telah meriwayatkan dari

Muhammad bin Ja'far (yakni Ghundar).

t'^Silt gt-1 @pokah ia -boleh- mendatangi istrinyo). Yakni,

apakah ia boleh melakukan hubungan suami-istri" Maksudnya, apakah

dia dianggap telah tahallul (keluar dari ihram) sebelum sa'i ataukah

tidak demikian? Kalimat "Janganlah ia mendekatinye", rnaksudnya

melakukan j ima' @ersetubuhan) berikut segala permulaannya.

t4Q gTi (dan kami bertanya kepada Jabir). Yang

mengucapkan perkataan ini adalah Amr bin Dinar. Hadits ini telah

dijelaskan pada bab "Orang yang Shalat Dua Rakaat Thawaf di

Belakang Maqam" melalui jalur Syu'bah, serta pada bab "Sa'i"
melalui jalur Ibnu Juraij, keduanya dari Amr bin Dinar dari Ibnu Umar

dengan hanya menyebutkan hadits tanpa menyertakan pertanyaan

kepada Ibnu Umar dan Jabir.

Pada hadits ini terdapat keterangan bahwa sa'i itu wajib dalam

pelaksanaan umrah, begitu pula shalat dua rakaat fajar. Sedangkan

penentuan untuk melaksanakan keduanya di belakang maqam telah

diterangkan. Sementara itu, Ibnu Al Mundzir telah menukil adanya

kesepakatan yang memperbolehkan melaksanakan kedua rakaat ini di

tempat mana saja yang disukai oleh orang yang thawaf, hanya saja

Imam Malik memandang makruh jika keduanya dilakukan di Al Hijr
(di dekat Ka'bah). Sebagian ulama madzhab kami menukil dari Ats-

Tsauri bahwa dia menetapkan harus dilakukan di belakang m.aqam.

Hadits ketiga adalah hadits Abu Musa tentang ihram beliau yang

sama seperti (tujuan) ihram Nabi SAW. Adapun konteksnya dengan

judul bab terdapat pada lafazh, 'J-i j ,';"A,i 6idu..: :J! Ut
(thawaflah di Ka'bah serta fiakukan sa'iJ antara Shafa dan Marwah

kemudian tahallul), dimana hal ini memberi indikasi bahwa tahallul

itu dilakukan setelah sa'i. Pembahasan mengenai hadits ini telah

diterangkan pada bab "Orang yang Ihram pada Masa Nabi SAW".

Adapun hadits keempat adalah hadits Asma' binti Abu Bakar.
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y"i;,lur(di Haiun). Hajun adalah nama gunung yang terkenal di

Makkah. Gunung ini telah disebutkan berulang kali dalam syair

mereka. Di sana terdapat pekuburan yang dikenal dengan nama Al
Ma'la yang terletak di sebelah kiri seseorang yang akan masuk ke

Makkah, dan di sebelah kanan orang yang keluar dari Makkah menuju

Mina. Apa yang kami katakan ini dikutip dari pernyataan Al Azruqi
dan Al Fakihi serta selain keduanya. Lalu As-Suhaili mengemukakan

pandangan yang terkesan ganjil, dia berkata, "Hajun adalah nama

gunung yang terletak sekitar I l/3 farsakh dari Makkah." Tapi, ini
merupakan kekeliruan. Abu Ubaid Al Bakri telah berkata, "Hajun
adalah gunung di dekat masjid yang terletak di dekat lembah Jararin."

Sedangkan Abu Ali Al Qali berkata, "Hajun adalah gunung orang-

orang Madinah -yakni mereka yang datang dari arah Madinah- dan ia
adalah pekuburan penduduk Makkah yang terletak dekat lembah

Jararin." Hal yang menunjukkan kesalahan As-Suhaili adalah
perkataan syair:

Kami akan menangisimu selama Tsabir masih tetap di
tempatnya.

Dan selama Hajun masih berdompingan dengan Al Muhashab.

Telah disebutkan bahwa Al Muhashab terletak di luar kota

Makkah. Al Waqidi meriwayatkan dari para gumnya bahwa Qushai
bin Kilab ketika meninggal dunia dimakamkan di Hajun, setelah itu
orang-orang pun banyak yang dikuburkan di tempat tersebut.

Jararin yang disebutkan di atas adalah bentuk jarnak dari kata

"jarer", demikian Ar-Ridha Asy-Syathibi menyebutkan. Lalu AI
Azruqi menyebutkan bahwa ia adalah lembah Abu Dabb, seorang

laki-laki dari bani Amir.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, lembah ini tidak diketahui lagi
sekarang, hanya saja antara pagar batas Makkah saat ini dengan

gunung yang disebutkan itu terdapat tempat yang menyerupai lembah.

Barangkali inilah yang dimaksud.
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"Jr;* td,\ ';i;j (dan kami soat itu ringan) Imam Muslim

menambahkan dalam riwayatnya dengan lafazh, y,6t JW lringan
barang bawoonnya). Kata haqa'ib adalah bentuk jamak dari kata
'haqibah' , maknanya adalah sesuatu yang diletakkan seseorang di
belakang kendaraannya berupa barang-barang keperluannya.

. r. .i t o-

e\ ui o|&tt (aku umrah bersama sautlarq perempuankti).

Yakni, setelah mereka memutuskan ihram haji lalu menjadikannya
sebagai umrah. Pada riwayat Shahyah binti Syaibah dari Asma'
dikatakan, '^;;ig t isut e;u)',* e] y iu, ,.rp irt J.y.tg 6:
,',;irii U:6 q '6i'C ,:J,4i ,:'.6 6 '6"_'f u: ,rtrt,l, e+ ."ru
*; 'C ;5s ,ilt t l€] (Kami datang burro*o nosututtot S,qw

sambil ihrom untuk haji, maka beliau bersabda, ',Barangsiapo

membawa hewan kurban, maka hendaklah ia tetap daram keadaan
ihramnya; dan barangsiapa tidak membowa hewan kurban, maka
hendaklah ia tohallul (keluar dari ihram)." Aku tidak membawa
hewan kurban, maka aku pun melakukan tahaltul. sedangkctn Zubair
membawa hewon kurban, maka dia tidak tahallut).

Riwayat ini 
-yang 

telah memasukkan zubair di antara mereka
yang membawa hadyu- menyelisihi riwayat yang dinukil dari
Abdullah (mantan budak Asma'), karena riwayat Shafiyah dari Asma'

-yakni 
hadits yang telah disebutkan- menyatakan bahwa zlbair

tidak melakukan tahallul dikarenakan dia termasuk orang yang
membawa hewan kurban. sedangkan riwayat Abdullah (mantan budak
Asma') 

-yakni hadits terakhir di bab ini- menyatakan bahwa
zubair melakukan tahallul. Jika keduanya dipadukan, maka kisah
yang dinukil Shafiyah terjadi pada selain haji Wada, 

-seperti 
yang

dikatakan oleh An-Nawawi, meskipun kemungkinan itu sangat jauh-
sehingga tidak ada yang perlu dipersoalkan. Akan tetapi bila cara
kompromi tersebut tidak dapat diterima, maka yang mesti
dikedepankan adalah riwayat yang terdapat dalam kitab shahih
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Bukhari, yaitu riwayat Abdullah (mantan budak Asma'), dimana
Imam Bukhari mencukupkan dengan menukil riwayat ini tanpa

menukil riwayat Shafiyah binti Syaibah.

Imam Muslim telah meriwayatkan keduanya sekaligus disertai
perbedaan versinya. Di antara hal yang menguatkan sikap Imam
Bukhari adalah keterangan pada bab "Thawaf dalam Keadaan
Wudhu" melalui jalur Muhammad bin Abdurrahman 

-yakni 
Abu Al

Aswad yang disebutkan pada sanad ini- dia berkata, "Aku bertanya

kepada Urwah bin Zubair, maka dia menceritakan seperti hadits di
atas; dan pada bagian akhir disebutkan, e Uti ql ;i €;i n}
t"b '6r, rri,; fi 1#,Ltii 

"o^tii tStt qlitrl loon ibuku tetoh

menceritakon kepadaku bahws dia ihram untuk umrah bersama
ssudara perempuannya serta Zubair, fulan dan fulan. Ketika telah
meny,entuh sudut (Hajar Aswad), maka mereko pun tahallul)."

Yang mengatakan *Telah mengabarkan kepadaku" adalah
Urwah, sedangkan yang dimaksud "ibuku" adalah Asma' binti Abu
Bakar. Ini sesuai dengan riwayat Abdullah (mantan budak Asma') dari
Asma'.

Kemusykilan kedua pada hadits ini adalah disebutkannya
Aisyah dalam deretan orang-orang yang thawaf, padahal saat itu
Aisyah sedang haid. Saya pemah menakwilkan hal ini bahwa apa

yang diriwayatkan Shafiyah binti Syaibah terjadi pada umrah yang

lain setelah Nabi SAW wafat. Akan tetapi konteks riwayat pada bab

ini menolak hal tersebut, sebab secara zhahir yang dimaksud adalah

umrah yang mereka kerjakan saat haji Wada'.

Jawaban kemusykilan ini seperti yang disebutkan tentang
masalah Zubair. Sehubungan dengan ini, Al Qadhi Iyadh berkata,
"Lafazh riwayat Shafiyah tidak dipahami dalam konteks umum,
bahkan yang dimaksud adalah mereka yang disebutkan selain Aisyah
RA, sebab jalur-jalur periwayatan yang shohlft mengenai hal itu
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menyatakan bahwa Aisyah RA mengalami haid dan tidak thawaf di
Ka'bah serta tidak pula tahallul."

Iyadh juga berkata, "Barangkali Aisyah mengisyaratkan kepada

umrah yang ia lakukan dari Tan'im." Kemudian Iyadh menukil
penakwilan terdahulu bahwa yang dimaksud adalah selain umrah yang

dia kerjakan saat haji Wada'. Lalu dia mengemukakan kekeliruan
pandangan ini, dan tidak menyinggung sedikitpun kemusykilan yang

berhubungan dengan penyebutan Zubair.
"o*t L),31 ffulan dan fulan). Seakan-akan Aisyah menyebutkan

beberapa nama yang ia kenal di antara mereka yang tidak membawa
hewan kurban. Saya belum menemukan keterangan yang

menyebutkan nama-nama mereka secara pasti. Sementara telah
disebutkan melalui jalur Aisyah bahwa kebanyakan sahabat adalah
seperti itu.

4r G,; tili lkettka kami menyentuh Ka'bah). yakni, kami

thawaf di Ka'bah lalu menyentuh sudutnya. Pada bab ..Thawaf Tanpa

Wudhu" disebutkan dari Aisyah dengan lafazh, 5lr O,:' (Kami

menyentuh sudut). Penggunaan kata "menyentuh" dalam arti thawaf
dapat diterima, karena setiap orang yang thawaf di Ka'bah menyentuh
sudutnya, maka kata "menyentuh" digunakan untuk menyatakan
thawaf itu sendiri.

Al Qadhi Iyadh berkata, "Ada kemungkinan makna ,t)ff,
(mereka menyentuh) adalah thawaf dan sa'i. Hanya saja masarah sa'i
tidak disebutkan secara tekstual 

-untuk 
meringkas kalimat- karena

telah dikaitkan dengan thawaf." Menurutnya, hadits ini tidak dapat
dijadikan alasan bagi mereka yang tidak mewajibkan sa,i, sebab

Asma' telah memberitahukan bahwa yang demikian itu terjadi pada
saat haji wada'. Telah disebutkan dengan jelas melalui jalur-jalur
periwayatan lain yang shahih bahwa mereka thawaf dan sa'i bersama

FATHTIL BAARI - 7I



beliau. Maka kalimat, yang bersifat global harus dipahami di bawah

konteks kalimat yang lebih spesifik.

Hadits ini juga dijadikan dalil bahwa mencukur dan

memendekkan rambut merupakan simbol diperbolehkannya kembali

hal-hal yang dilarang saat ihram, berdasarkan pernyataan bahwa

mereka telah tahallul langsung setelah selesai thawaf tanpa

menyebutkan tentang mencukur. Adapun mereka yang berpendapat

bahwa mencukur dan memendekkan rambut termasuk rangkaian

ibadah, menjawab argumentasi di atas dengan mengatakan bahwa

tidak disebutkannya hal itu dalam hadits bukan berarti ia tidak

dilakukan, sebab kisah yang disebutkan pada hadits ini serta hadits

lainnya adalah gambaran bagi satu peristiwa. Sementara perintah

untuk memendekkan rambut telah disebutkan pada sejumlah hadits, di

antaranya hadits Jabir yang disebutkan pada awal bab ini.

Para ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang melakukan

hubungan suami-istri sebelum memendekkan rambut. Namun, ia telah

selesai thawaf dan sa'i. Mayoritas ulama mengatakan bahwa orang itu

harus membayar dam (menyembelih hewan). Sedangkan menurut

Atha', orang itu tidak dikenai sanksi apapun. Sementara menurut

Imam Syaf i, umrahnya dianggap batal. Namun, ia harus melanjutkan

haji yang rusak itu lalu menggantinya pada waktu yang lain.

Ath-Thabari menjadikannya sebagai dalil bahwa orang yang

tidak memendekkan rambut sampai dia keluar dari wilayah tanah

Haram, maka ia tidak mendapatkan sanksi, berbeda dengan mereka

yang mewajibkannya membayar dam.
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12. Apa yang Diucapkan Ketika Kembali dari Haji, Umrah
Maupun Perang?

h' *r; ?nr'J"y', oi r;;r\t .";';L ; ^irr 
-ri ;* ^"u 1t

,lt * k ;;; 'ri 'f ,i ir '*,|W ri1 is et ^lL,1.

\ i:rL') hr vt iy,t ,Jr.i ,:tf b,; f)iti ,1 :t
,,:r,21 .ii ,i*r'k JL';j"*it'4'.41,'i ,i U;,-
ij ,it-to'1 \t A:.^* .orLa dJ ,orLL ,orL.G ,ole

.i*j;r;-vi ?;'r,tu
1797. Dari Nafr', dari Abdullah bin Umar RA, bahwa

Rasulullah SAW apabila kembali dari peperangan, haji atau umrah,
rnaka beliau bertakbir setiap kali berada di tempat yang agak tinggi di
permukaan bumi sebanyak tiga kali, kemudian mengtcapkan, ,,Loa

ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariika lah, lahul mulku walahul
hamdu wahuwa alaa kulli syai'in qadiir, aayibuuna, aabiduuna,
saajiduuna, Iirabbina haamiduun, shadaqallahu wa'dahu, wanashara
'abdahu, wahazomal ahzaaba wahdahu (tidak ada sembaharr

sesungguhnya kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, milik-
Nya kerajaan dan pujian dan Dia berkuasa atas segala sesuatu, kami
kembali, bertaubat, menyembah, bersujud, dan memuji kepada Tuhan.

Allah telah membenarkan janji-Nya. menolong hamba-Nya dan

membinasakan pasukan sekutu)."

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari menyebutkan judul bab yang berhubungan
dengan adab seseorang yang kembali dari safar (bepergian), karena
berhubungan dengan haji dan umrah. Yang demikian itu berlaku pada
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orang umrah yang berasal dari tempat yang jauh. Lalu dia

menyebutkan hadits Nafi' dari Ibnu Umar tentang doa yang diucapkan

ketika hendak safar atau kembali dari safar. Pembahasan lebih rinci

mengenai hal ini akan dijelaskan dengan lengkap.

13. Menyambut Orang Haji yang Datang, dan Tiga Orang di Atas

Satu Hewan Tunggangan

cl,
A-Jg

O. .
a-, -l.r

\t .* Ut ,f tl ,Ju t;i:'\t n, u.t3 it *
t; t:(t',f^;" ,;Cr * q'^aii ';ii,*,t K'&',

'^iv ?r,
1798. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Ketika Nabi SAW

datang ke Makkah, beliau disambut oleh anak-anak bani Abdul
Muthalib. Maka beliau membawa satu orang di depannya dan satu

orang di belakangnya."'

Keteransan Hadits:

Judul bab ini mencakup dua hukum: di dalamnya disebutkan

hadits Ibnu Abbas bahwa ketika Nabi SAW datang (ke Makkah),

beliau disambut oleh anak-anak bani Abdul Muthalib. Adapun

indikasi hadits di atas bagi persoalan kedua cukup jelas, dan Imam

Bukhari telah menyebutkan masalah ini pada bab tersendiri sebelum

pembahasan tentang adab (tata krama) dengan menyebutkan hadits

yang tertera di atas. Penjelasan lebih mendetail akan diterangkan di
tempatnya, disertai penjelasan nama mereka yang ikut bersama Nabi
SAW di atas hewan tunggangan.
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Adapun hukum pertama disimpulkan dari hadits bab melalui

cakupannya yang bersifat umum, sebab kedatangan beliau SAW ke

Makkah mencakup kedatangan untuk haji, umrah ataupun perang.

15. Masuk pada Sore Hari

14. Datang di Pagi Hari

f h' ;* h' 'J"-', 
oi tQL ?nt *ir'* .rt ,f ;., *

E7:sryevbr * €.r;k it c; tit ;:s'S's
'#.e -r,6,tjr *r';r!Lit ,sn. &

1799. Dari Nunl, dari Ibnu Umar; o;*;upuulu n*utrttut,
SAW keluar menuju Makkah, beliau shalat di masjid Syajarah.

Apabila kembali, beliau shalat di Dzul Hulaifah pada lubuk lembah.

Beliau bermalam di tempat itu hingga subuh.

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar tentang keluarnya
Nabi SAW ke Makkah melalui jalan Syajarah, serta menginapnya

beliau di Dzul Hulaifah ketika pulang. Indikasi hadits terhadap judul

bab sangat ielas. Hadits ini telah diterangkan pada bagian awal
pembahasan tentang haji.

)ot \,, . .(o.
a;.e attl dl el ,"f

I

vt f+ Y rt.f iiti
:Jt
,,
o)&
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1800. Dari Anas RA, dia berkata, "Nabi SAW 
-bila kembali

dari safar- tidak mendatangi keluarganya pada malam hari, dan

beliau tidak pernah masuk (rumah istrinya) melainkan di pagi atau

sore hari."

Keterangan:

Al Jauhari berkata, "Yang dinamakan Al Asyiy (sore) adalah

sejak shalat Maghrib hingga keadaan gelap (masuk waktu Isya).

Namun ada pula yang mengatakan, sejak matahari tergelincir."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang dimaksudkan di tempat ini
adalah makna pertama. Seakan-akan Imam Bukhari menyebutkan
judul bab ini untuk menjelaskan bahwa masuk di pagi hari bukan
suatu keharusan, bahkan yang dilarang adalah masuk pada malam
hari. Penyebab larangan ini sendiri telah dijelaskan pada hadits Jabir,
dimana beliau SAW bersabda, "Agar yang kusut rambutnya dapat
menyisirnya." (Al Hadits). Hal ini akan diterangkan pada pembahasan

tentang nikah.

16. Tidak Mendatangi Keluarga di Malam Hari Apabila Telah
Sampai di Madinah (Negeri)

^:e hr ,b.-ti .
oP- 'oi'$:

Ut ,g :Ju ^,-hr
O.

dt -te f
lz

ut];f
1801. Dari Jabir RA, dia berkata, "Nabi SAW melarang -seseorang- untuk mendatangi keluarganya di malam hari."
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Keterangan:

(Tidak mendatangi keluarga di molom hari). Yakni, tidak boleh

masuk menemui mereka pada malam hari apabila kembali (pulang)

dari safar.

(Apabila telah sampai di Madinah). Dalam riwayat As-Sarakhsi

dikatakan, "Apabila telah masuk." Maksud kata "Madinah" adalah

negeri yang hendak dimasuki. Adapun hikmah di balik larangan ini
telah dijelaskan pada hadits Jabir yang disinggung pada bab

sebelumnya.

17. Orang yang Mempercepat Untanya Apabila Telah Sampai di
Negeri yang Dituju

.U ht J";:, ;:k :)'1;a & hr {'t ki'CL )fi * f
,oie y,,si lyt?cr;'e'tr f iti;,1.*:, i*\,
* ,ZL';'LrrAi i,r ,h, rL ;) Jti' W?"ts'.irs";:1j

,.9t o ,.'-c. ol t
.L#> ,_," L{5 7 :1a,,>

/lr'

,.-./ z) t
ar.rU . rllr.t-> ,,ia, '--,!,.it.l,.:J-l> d'J9 L!-1,->

./, ,'o' ' - ?

P .J.irJt.>.Jl

1802. Dari Humaid, dia mendengar Anas RA berkata, "Apabila
Rasulullah SAW datang dari safar dan telah melihat jalan-jalan
Madinah yang tinggi, maka beliau mempercepat langkah untanya.

Apabila hewan selain unta, maka beliau memacunya." Abu Abdillah
berkata, "Al Harits bin Umair menambahlian dari Humaid, 'Beliau
memacunya karena cinta terhadapnya (Madinah)'."

',.L .i o . o, t t:Ju;i ?l;L,f ket,,
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Qutaibah telah menceritakan kepada kami, Ismail telah

menceritakan kepada kami dari Humaid, dari Anas, dia berkata,

"Tembok-tembok (judurat)." Hal serupa dinukil pula oleh Al Harits

bin Umair.

Keterangan Hadits:

oVj3 fi.it ltetiau melihat jalan-jalan yang tinggi). Lafazh

darajaot merupakan bentuk jamak dari kata darajah. Maksudnya

adalah jalan-jalan Madinah yang terletak di tempat-tempat yang

tinggi. Sementara dalam riwayat Al Mustamli disebutkan dengan

lafarh Dauhaat yang merupakan bentuk jamak dari kata dauhah,

artinya pohon yang besar. Sedangkan dalam riwayat Ismail bin Ja'far
dari Humaid disebutkan dengan lafazh juduraat (tembok+embok),

seperti tercantum pada bab ini.

Lafazh juduraat adalah bentuk jamak dari kata jidaar.
Kemudian dalam riwayat Abu Dhamrah dari Humaid disebutkan

dengan lafazh Judur.

Penulis kitab Al Mathali' berkata, "Riwayat dengan lafazh
juduraat lebih kuat dibandingkan riwayat dengan lafazh'dauhaot'
serta'darajaat' ."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa riwayat yang menyebutkan

lafazh 'juduraat' juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi melalui
jalur Ismail bin Ja'far.

W ',v W? ,Y ,f * ; LSar Sti (At Harits bin (Jmair

menambahkan dari Humaid -yakni dari Anas- korena cinta
kepadanya). Kalimat ini berkaitan dengan kata "memacu", yakni

beliau memacu hewan tunggangannya karena cintanya kepada kota

Madinah.

Kemudian Imam Bukhari berkata, "Qutaibah menceritakan

kepada kami, Ismail (yakni Ibnu Ja'far) telah menceritakan kepada
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kami dari Humaid, dari Anas, dia berkata, 'Tembok-tembok

(juduraat)'. Hal serupa dinukil pula oleh Al Harits bin Umair. Yakni,

Al Harits bin Umair turut menukil pula lafazh'juduraat' ."

Riwayat Al Harits bin Umair ini telah diriwayatkan dengan

sanad yang moushul oleh Imam Ahmad, dia berkata, "lbrahim bin

Ishaq telah menceritakan kepada kami, Al Harits bin Umair telah

menceritakan kepada kami dari I{umaid Ath-Thawiil, dari Anas,

bahwa Nabi SAW apabila kembali dari perjalanan jauh dan telah

rnelihat tembok+embok (juduraat) Madinah, maka beliau

mempercepat langkah untanya. Apabila menunggang hewan selain

unta, maka beliau memacunya karena cinta kepadanya."

Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitab Al Mustakhraj melalui
jalur Khalid bin Makhlad dari Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir
dan Al Harits bin Umair, semuanya dari Humaid. Riwayat melalui
jalur Qutaibah telah dikutip oleh Imam Bukhari dalam pembahasan

tentang Fadh'il Madinah (keutamaan-keutamaan Madinah), sama

seperti lafazb yang dinukil oleh Al Harits bin Umair, hanya saja ia
menggunakan lafazh raahilah sebagai ganti lafazh naaqah. Kemudian
dalam naskah Ash-Shaghani disebutkan, "Al Harits bin Umair dan

selainnya menambahkan dari Humaid." Saya telah menyebutkan para

perawi yang turut menukil keterangan tambahan yang diriwayatkan
oleh Al Harits bin Umair.

Pada hadits ini terdapat keterangan mengenai keutamaan

Madinah, mencintai tanah air dan merindukannya termasuk hal yang

disyariatkan.

18. Firman Allah, "Dan Datangilah Rumah-Rumah Melalui Pintu-
Pintunya."

,*',# ,jrr;& i,r -*r;t;t'd; :Jtt Gt;I ,si ,f
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1803. Dari Abu Ishaq, dia berkata: Aku mendengar Al Barra'

RA berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan kami. Dahulu apabila

kaum Anshar melaksanakan haji, mereka datang dan tidak masuk

melalui pintu-pintu rumah mereka, akan tetapi dari bagian

belakangnya. Lalu datang seorang Anshar dan masuk melalui pintu

rumah, seakan-akan mereka mencelanya karena perbuatan itu. Maka

turunlah ayat, 'Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari

belakang, aknn tetapi kebajikon itu adalah kebaiikan orang yang

bertahva. Dan masuklah ke rumah-rumah itu melalui pintu-

pintunya '." (Qs.Al Baqarah (2): 189)

Keteransan Hadits:

(Bab firman Allah, "Dan datangilah rumah-rumah melalui

pint u-pintunya). Y akni, penj elasan sebab turunnya ayat ini.

bilj fk ri1 ]r;n 
(fi 'c,,;€ gcaum Anshar apabila mengerjakan

hoji, maka mereka datang). Secara zhahir, lafazh ini menyatakan

bahwa yang demikian itu khusus dilakukan oleh orang-orang Anshar.

Akan tetapi dalam hadits Jabir akan disebutkan bahwa semua bangsa

Arab melakukan yang demikian kecuali suku Quraisy.

Abd bin Humaid menyebutkan melalui riwayat mursal Qatadah

riwayat yang sama seperti yang diriwayatkan oleh Al Bara'. Demikian

pula yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari melalui riwayat mursal Ar-

Rabi' bin Anas.
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ftf,; q @pabila mereka selesai mengerjakan haji). Pada bagian

tafsir surah Al Baqarah melalui jalur Isra'il dari Abu Ishaq akan

disebutkan dengan lafazh, t*,' Cfi';i t:1.(Apabila mereka ihram

pado masa jahiliyah).

Iti"j'yr ,t ,yj od lmctka datanglah seorang laki-laki duri

kalangan Anshar). Dia adalah Quthbah bin Amir bin l{adidah Al
Anshari Al Khazraji As-Sulami, seperti diriwayatkan oleh Ibnu

Khuzaimah dan Al Hakim dalam kitab shahift mereka melalui jalur

Ammar bin Zuraiq dari Al A'masy, dari Abu Sufuan, dari Jabir, dia

berkata, ?S t,l,?)i C -,rrf i q o"yU- fi? ) ,o;Lit ,p"i ,,{'-itUg
' ':' ' ':' \ :' 

n, j.l-l ffi'j .vrritiA u'#u: vFr 'jtt3)\a\id d"l 4J, dll sL,
#biit',:'*t s- :rVui J*ru\\ -rlu u.'# A {* :; n ero u,;U

* *rr,jui reul *tb",$b i',"$.rf,tr y * u:-f '^S$ ,?ti' &',
.a\

l3i lur 
'Jj:a 

;ctl"1oi-: tp iJG |;i;i jy;la ,'c-lf G',ri;i loohrt,
Kaum Qttrctisy disebut Al Hums, dan mereka memasuki rumah-rumah

melalui pintu-pintunya saat ihram. Sedangkan koum Anshar serta

bangsa Arab secaro keseluruhan tidak memasuki rumqh-rumah

melalui pintu-pintunya. Ketika Rasulullah SAW berada di suatu

kehun, lalu beliau keluar melalui pintunya dan Quthbah bin Amir Al
Anshari juga keluar bersamanya. Maka mereka berkata, "Wehai

Rosultillah, sesungguhnya Quthbah adalah seseorqng yang fajir
(herbunt dosa). Ia telah keluar bersamamu melalui pintu. " Rasulullah
SAl4r bertanya kepadanya, "Apaknh yang menyebabkanmu berbuat
detnikian'? " Orang itu berkata, "Aku melihatmu melakukannya, maka

aku pun melakukan hal yang sqma seperti yang engkau lakukan."
lleliau menjawab, "Sesungguhnya aku berasal dari kaum Al Hums."
Orang itu berkuta, "Sesungguhnya agamaku adalah agamamu."
Maka, Allah SWT menurunkan ayat seperti di atas).

Sanad riwayat ini meski memenuhi kriteria hadits shahih
menurut Imam Muslim, akan tetapi terjadi perbedaan pada Al A'masy
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dari Abu Su$an, yakni apakah ia menukil riwayat ini melalui jalur

maushul atau mursal.

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Al A'masy tanpa

menyebutkan Jabir dalam sonad-nya. Riwayat ini dikutip oleh Taqiy

dan Abu Syaikh dalam kitab tafsir-nya. Demikian pula Al Kalbiy

menyebutkan dalam tafsir-nya dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, juga

Muqatil bin Sulaiman dalam kitab tafsir-nya.

Al Baghawi dan para ahli tafsir lainnya menyebutkan bahwa

laki-laki yang dimaksud dalam hadits itu bernama Rifa'ah bin Tabut.

Hal itu berdasarkan riwayat yang dinukil Abd bin Humaid dari Ibnu

Jarir melalui jalur Daud bin Abi Hind dari Qais bin Jubair An-

Nahsyali, dia berkata, Ei 4t ,y,u. ,F. e,*. fi\- d fi?i r:1f1i€

|ytUA fu.u &i !, I'& I' J'r3|yn ,'it;i;-'&it?g') 1/*
,,.:"tir e';J- lj o'is ;.bil Jra- (oahulu apabila mereka ihram,

maka mereko tidak mendatangi rumah melalui pintunya, akan tetapi

dari belakangnya. Kaum Al Hums memasukinya dari depannya. Maka

Rasulullah SAW memasuki suatu kebun dan diikuti oleh seorang laki-

laki yang bernama Rifa'ah bin Tabut dimana ia tidak termasuk

golongan Al Hums). Lalu disebutkan kisah seperti di atas dan ini

termasuk riwayat yang mursal. Akan tetapi riwayat sebelumnya

memiliki sanad yang lebih kuat. Untuk itu, mungkin dipahami bahwa

peristiwa ini terjadi lebih dari sekali. Hanya saja pada riwayat mursal

yang terakhir ini perlu dicermati dari sisi lain, sebab Rifa'ah bin Tabut

termasuk golongan orang-orang munafik; dan dia adalah orang yang

meninggal karena diterpa angin kencang, seperti disebutkan dalam

riwayat Muslim dan diterangkan secara jelas pada riwayat selainnya

dari hadits Jabir.

Jika tidak dipahami bahwa keduanya adalah dua orang yang

kebetulan memiliki nama yang sama, demikian pula dengan nama

bapak keduanya, maka keterangan yang menyatakan bahwa laki-laki

tersebut adalah Quthbah bin Amir lebih layak diterima. Hal ini
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diperkuat dengan keterangan bahwa dalam riwayat mursal Az-Z;thri
yang diriwayatkan Ath-Thabari disebutkan, "Mako mqsuklah seorang

laki-laki dari kalangan Anshar yang berasal dari bani Salimah."

Quthbah berasal dari bani Salimah, berbeda dengan Rifa'ah.

Di antara hal yang menunjukkan bahwa peristiwa ini terjadi

lebih dari sekali adalah perbedaan ucapan pengingkaran yang

ditujukan kepada laki-laki yang masuk tersebut. Pada hadits Jabir

disebutkan, "Mereka berkata, 'sesungguhnya Quthbalt odaloh laki-
laki fajir (berbuat dosa)'." Sedangkan dalam riwayat mursal Qais bin
Jubair disebutkan, "Mereka berksta,'Wahai Rasulullah, Rifa'ah telah
munofik'." Akan tetapi bukan suatu yang mustahil bila orang yang

mengemukakan perkataan itu lebih dari satu orang dalam satu kisah.

Dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan Ibnu Juraij
disebutkan bahwa kisah tersebut terjadi pada awal mula kedatangan

Nabi SAW ke Madinah. Namun, sanad-nya lemah. Sementara pada

riwayat mursal Az-Zuhri bahwa yang demikian terjadi pada umrah

Hudaibiyah. Dalam riwayat mursal As-Sudi yang diriwayatkan Ath-
Thabari disebutkan bahwa yang demikian terjadi pada haji Wada'.
Seakan-akan dia menyimpulkannya dari lafazh, "Apabila mereka

mengerjakan haji." Akan tetapi disebutkan dalam riwayat Ath-
Thabari, "Apabila mereka ihram." Hal ini mencakup haji dan umrah.
Namun, yang lebih mendekati kebenaran adalah perkataan Az-Zuhri.

Kemudian Az-Zuhri menjelaskan alasan mereka melakukan hal

itu. Dia berkata, "Apabila orang-orang dari kalangan Anshar
melakukan ihram umrah, maka tidak diperbolehkan ada sesuatu yang

menghalangi antara mereka dengan langit. Sehingga apabila seseorang

di antara mereka butuh sesuatu di dalam rumahnya, ia tidak perlu
masuk melalui pintu agar tidak terhalang oleh atap rumah dengan

langit."

Riwayat-riwayatyang ada telah sepakat menyatakan bahwa ayat
ini tumn karena ihram, kecuali riwayat yang dinukil Abd bin Humaid
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dengan sanatl yang shahih dan Al Hasan, dia berkata, q"}. lt oG

€ill €t- & y,r.E,1q €i, ri q, 'n,'#4 
^1:a- y\u,'&"*qt

) e og (Apabila seorang laki-laki pada masa jahiliyah hendak

melakukan sesuatu, lalu ia terhalang mendapatkonnya, moka ia tidak

memasuki rumah melalui pintunya sehingga mendapatkan apa yong

dikehendakinya itu). Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai

thiyarah (sesuatu yang dibuat meramalkan hal-hal yang buruk),

sedangkan riwayat lainnya menyatakan bahwa perbuatan itu dilakukan

karena ihram.

Muhammad bin Ka'ab Al Qurazhi menyelisihi mereka, dia

berkata, d'p #t 75 q'd#|!r\i |ttat o1 S,.lr ;t€ (Apabila

seseorang i'tikaf, maka dia tidok masuk rumahnya melalui pintu,

akhirnya turunlah ayat ini). Riwayat ini dinukil oleh Ibnu Abi Hatim

dengan sanad yang lemah. Kemudian Az-Zajiaj mengemukakan

pandangan yang terkesan ganjil, dia menyatakan bahwa sebab

turunnya ayat itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Al Hasan' Akan

tetapi, keterangan yang terdapat dalam kitab Shahift jauh lebih akurat.

Riwayat-riwayat yang ada sepakat menyatakan bahwa Al Hums

tidak melakukan hal tersebut, berbeda dengan selain mereka. Namun

Mujahid mengatakan lain, dia berkata, e Utt f?i tsl o'is;-il o€

a:ii.cs'$3 yh'& I' J'fi;w,q',Yn * )* eii *
J?3 i Sut alfst e',flU.glJ' 

'*lii ,.qt u|yi ,f F 4 hi
i:p ,o;;i vilisui ,\r*ri $ ;,Sui eaJ.fi3 o :pi1'o h' ,,, l'

(Apabila salah seorang kaum musyrik ihram, maka ia membuat

lubang di belakang rumahnya lalu ia masuk melalui lubang tersebut.

Maka, suatu ketika Rasulullah SAW datang dan bersamanyo seorang

lakiJaki musyrik, beliau masuk melalui pintu sedangkan orang

musyrik tersebut hendak masuk melalui lubang dinding belakang

rumah. Maka Rasulullah SAll/ bertanya kepadanya, "Ada apa

denganmu? " Orong musyrik itu berkata, "Aku termosuk kaum Al
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u -^fu jf;t :Jv &',
f h' * dt jL';b\, *,
'i.t;: Ltlb '€'Li & vri:ir

Hums." Mako Nabi SAW bersabda, "Aku juga termasuk kaum Al
Hums."). Maka, turunlah ayat di atas. Riwayat ini dikutip oleh Ath-
Thabari.

19. Safar (Bepergian) adalah Sebagian dari Adzab

;;:,o sri t l.t, eri *

*i l|i41 '&A Atty.L';',
1804. Dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari NuUi SnW,

beliau bersabda, "Safar ftepergian) adolah sebagian dari adzab,

menghalangi makan, minun dan tidur salah seorong di antara kalian.
Apabila dia telah menyelesaikan urusannya, hendaklah segera
kembal i kepada ke luarganya."

Keteransan Hadits:

Ibnu Al Manayyar berkata, "Sikap Imam Bukhari yang
menyebutkan judul bab seperti ini di bagian akhir masalah haji dan
umrah, merupakan isyarat bahwa mukim bersama keluarga adalah
lebih baik daripada bersusah payah pergi jauh dari kampung
halaman." Namun, pendapat ini tidak kuat. Ada kemungkinan maksud
Imam Bukhari menyebutkannya dalam masalah haji adalah untuk
mengisyaratkan hadits Aisyah, *i 4w 'q ,;a3 rsr) llpobrla
salah seorang di antaro kalian telah menyelesaikan hajinya,
hendaklah ia segera kembali kepada keluarganya). para perawi hadits
ini akan disebutkan kemudian.
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..,r.riir q 
--^;hi 

'7..J,t lsqfar adalah sebagian dari atlzub). Yang

dimaksud dengan adzab di sini adalah kepedihan yang timbul akibat

kepayahan atau kesulitan karena menunggang kendaraan, atau

berjalan kaki dan meninggalkan kondisi yang normal.

'€'bi e- (menghalangi salah seorang di ontora kalian).

Seakan-akan Imam Bukhari memisahkan kalimat ini dari kalimat

sebelumnya untuk menjelaskan bahwa ini adalah kalimat baru.

Sepertinya kalimat ini sebagai jawaban atas pertanyaan seseorang;

mengapa demikian? Jawabnya, "(Karena) menghalangi tidur salah

seorang di antara kalian... dan seterusnya." Dalam hal ini letak

kesamaan antara safar dan adzab adalah, keduanya sama-sama

menimbulkan kesulitan.

Alasan tersebut telah disebutkan dalam riwayat Sa'id Al
Maqburi, :?: iy'* * y ,yt;- g,Sr b\ ,er'riit q e;fi 'rilt lsafar

adalah sebagian dari adzab, karena seseorang akan disibukkan

[olehnyal dari -mengerjakan- shalat dan puasanya). Lalu

disebutkan hadits selengkapnya.

Adapun yang dimaksud dengan "menghalangi" hal-hal yang

disebutkan adalah, menghalangi kesempurnaannya, bukan

menghalangi untuk melakukan hal-hal itu. Sementara dalam riwayat

Ath-Thabrani disebutkan dengan lafazh, lj art b \s ,nl+ VYi fu I
atttl (Salah seorang di antara kalion tidak nyaman tidur, makan

moupun minum). Lalu dalam hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan

Ibnu Adi disebutkan , #t b'; :Jlir1s'i',! 'f, (Sesungguhnya ridak

ada penowar baginya kecuali mempercepat perjalanan).

*f 4 W (hendaktah ia segera kembali kepada

keluarganya). Dalam riwayat Atiq dan Sa'id Al Maqburi disebutkan,

&i Jl_ e'rlt 
'&4 (Hendaknya ia segera pulang kepada

keluarganya). Lalu dalam riwayat Abu Mush'ab disebutkan, &#
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ii\i( di iF (hendaknya ia segero pulang kembali kepada

keluarganya). Sedangkan dalam hadits Aisyah disebutkan, J;rii

:i\ '*bi l:y *1 Ji ,J.1, (Hendaktah ia sesera metakukan

perjalanan pulang kepada keluorganya, karena yang demikion itu
paholanya lebih banyak baginya).

Ibnu Abdil Barr mengatakan bahwa sebagian perawi yang lemah

dari Malik menambahkan, fy* if y- il 
'oii 'z::r^ 4ti1 |i*:

(Hendaklah ia menyiapkan hadiah untuk keluarganya meski tidak

mendapatkannya kecuali batu). Yakni, batu untuk korek api. Lalu
Ibnu Abdil Barr berkata, "lni merupakan tambahan yang munkar."

Pada hadits ini terdapat keterangan tidak disukainya

mengasingkan diri dari keluarga tanpa keperluan, dan disukainya

segera pulang terutama bagi yang dikhawatirkan akan kehilangan jati
diri bila menjauh dari keluarganya. Selain itu, karena tinggal bersama

keluarga terdapat kehidupan yang harmonis dan menunjang

terciptanya kebaikan dalam agama maupun dunia. Di samping itu,

dengan bermukim seseorang dapat melakukan shalat berjamaah dan

memiliki kekuatan untuk ibadah.

Menurut Ibnu Baththal, tidak ada pertentangan antara hadits ini
dengan hadits Ibnu Umar yang marfu', flLi $jA (Safarlah niscaya

kalian akan sehat). Sebab adanya kesehatan dalam safar akibat
menggerakkan badan tidak berkonsekuensi bahwa ia bukan sebagian

dari adzab, karena dalam perjalanan tersebut akan didapatkan berbagai

kesulitan. Maka, safar bagaikan obat pahit yang mendatangkan

kesehatan meski seseorang tidak senang meminumnya.

Al Khaththabi menyimpulkan, bahwa seorang pezina harus

diasingkan karena ada perintah untuk menyiksanya, sementara safar
adalah sebagian dari adzab (siksaan). Akan tetapi pendapat ini cukup

lemah.
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Catatan

Inram Al Haramain ditanya, "Mengapa sal'ar dlkatakan sebagian

dari adzab?" Dia menjawab, "Karena safar berarti berpisah dengan

orang-orang yang dicintai. "

20. Apabila Seorang Musafir Terburu-Buru dalam Perjalanan

dan Ingin Segera Kembali kepada Keluarganya

\.. . . .z t o ). o? t o'- ',: i o. ,1. i o o, o,
,iut 

'r^b) * e.;\rl +" ; l:5 :JG all Jp d-l 3 +) ,f
. , "'i, :; ' 

".; ; o ta.. o -' ',,i,: :",.- i i' ,- ,,.
f' *V *> ) oJj J-* -rl c-:.r a-i-? j9 4t.l*9 a)vo -4-P Lo4i9

i.:.i,, , 2.i, i. i 'r., _'.r,t, o tt- ,,".'.,r'l 1, ,o'o 
1,.e.a> 4-c-ir.Jl c L-, tJl G)-a.9 Oy Oa.ilt q)f -Ig dD G;2- PlL J .J

rct,. ,, .'.. ,i.. o1 . t, i, 'd 'q, t oi, l. ',,1 '"!,.t^.
,*)t I l> l5l *S ql, orl 

'b dl .--,-l-'g:l :Jte t' L-6+

, t,o/
.L--ki Aa* 9

,," i
?l? FJ\

1805. Dari Z;aid bin Aslam, dari bapaknya, dia berkata, "Aku
bersama Abdullah bin Umar RA berada di jalan Makkah, lalu sampai

kepadanya berita tentang Shafiyah binti Abi Ubaidah yang sakit keras,

maka dia mempercepat perjalanan hingga ketika syafaq (mega merah)

telah hilang, dia turun (dari kendaraannya) lalu shalat Maghrib dan

Isya' .*-dia menjamak keduanya- kemudian berkata, 'Sesungguhnya

aku melihat Rasululiah SAW apabila terburu-buru dalam perjalanan,

maka beliau mengakhirkan shalat Maghrib lalu meniamak antara

keduanya (Maghrib dan Isya')'."

Keterangan:

(Bab seorang musafir apabila terburu-buru dalam perialanan

dan ingin segera kembali kepada keluurganya). Yakni apa yang harus
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dia lakukan pada kondisi seperti ini? Imam Bukhari menyebutkan

kisah Ibnu Umar ketika sampai kepadanya berita tentang Shafiyah

yang sedang sakit keras, maka dia mempercepat perjalanannya. Hadits

ini telah diterangkan pada bab-bab tentang meringkas shalat. Lalu

akan disebutkan melalui jalur periwayatan ini pada bab-bab tentang

jihad.

Penutup

Bab-bab tentang umrah dan adab kembali dari safar yang ada di

bagian akhir telah mencakup hadits-hadits marfu'(langsung dari Nabi

SAW) sebanyak 40 hadits. Yang disebutkan secara mu'allaq sebanyak

4 hadits sedangkan yang lainnya memiliki sanad yang mattshul.

Sernentara hadits yang diulang sebanyak 2l hadits.

Imam Muslim juga menukil riwayat-riwayat ini, kecuali hadits

Ibnu Umar tentang umrah di bulan haji, hadits Al Bara' mengenai hal

tersebut, hadits Aisyah "Umrah sesuai kadar kelelahan", dan hadits

Ibnu Abbas tentang membonceng dua orang.

Pada bab ini terdapat pula 5 riwayat yang mauquf, 3 di

antaranya disebutkan dengan sanad yang maushul di sela-sela hadits

Al Bana'.
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Allah berfirman, "Jika kamu terhalang, maka (sembelihlah)
kurban yang mudah didapat. Dan janganlah kamu mencukur (rambut)
kepala kamu sebelum (hewan) kurban sampai di tempar
penyembelihannya." (Qs. Al Baqarah (2): 196) Atha' berkata, ,.Al

Ihshar (terhalang) adalah terhambat oleh segala sesuatu sesuai
kadarnya."

Keterangan Hadits:

(Bab muhshar [orang yang terhalangJ dan sonksi bagi yang
membunuh hewan buruan). Seluruh riwayat yang ada mencantumkan
lafazh basmalah. Abu Dzar menyebutkan dengan lafazh (bab-bab),
yakni dalam bentuk jamak. Sementara para perawi serainnya
menyebutkan dengan lafazh 'bab', yakni dalam bentuk tunggal.

'i#i tV ,jw 'it, (firman Ailah Ta,ala *apabila 
kamu

terhalang"). Maksudnya, penafsiran makna firman-Nya , ,,Apabila

kamu terholang". Adapun firman-Nya, ,,Dan janganlah kalian
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mencukur (rambut) kepola komti' akan dijelaskan pada bab

berikutnya.

Sikap Imam Bukhari yang hanya menukil penafsiran dari Atha'

merupakan isyarat bahwa dia sependapat dengan pandangan yang

memahami makna ifushar secara luas. Ini adalah masalah yang

diperselisihkan di antara para sahabat. Mayoritas mengatakan, " Ifus hur

adalah segala sesuatu yang menghalangi seseorang untuk menunaikan

haji, baik berupa musuh, sakit dan lain-lain." Ibnu Mas'ud berfatwa

bahwa seseorang yang digigit ular juga dinamakan muhshar (orang

yang terhalang). Riwayat ini dikutip oleh Ibnu Jarir dengan sanad

yang shohih dari Ibnu Mas'ud. Sementara An-Nakha'i dan ulama

Kufah mengatakan, "seseorang ditramakan muhshar (orang yang

terhalang) apabila ia terhambat menunaikan haji karena patah (tulang),

sakit atau merasa takut." Golongan ini berhujjah dengan hadits Hajjaj

bin Amr yang akan kami sebutkan pada akhir bab ini.

Atsar Atha' yang disitir Imam Bukhari telah disebutkan dengan

sanad yang maushul oleh Abd bin Humaid dari Abu Nu'aim, dari Ats-

Tsauri, dari Ibnu Juraij, dari Atha' tentang firman Allah, "Apabila

kamu terhalang, maka (sembelihlah) kurban yang mudah kamu

dapat". Dia berkata, "lfushor adalah terhambat oleh segala sesuatu

sesuai kadamya."

Dalam tafsir Ats-Tsauri, kami juga meriwayatkan satu riwayat

dari Abu Hudzaifah, dari Atha'. Ibnu Mundzir meriwayatkan melalui

jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas yang sama seperti itu, bli

'i.ei (Apabila kamu terkepung), Dia berkata, "Barangsiapa ihram

untuk haji atau umrah, kemudian terhalang untuk sampai ke Baitullah

karena sakit yang memayahkannya, atau musuh yang mencegahnya,

maka hendaknya ia menyembelih hewan kurban yang mudah didapat.

Apabila itu adalah haji wajib, maka wajib diganti. Namun apabila haji

sunah, maka tidak wajib diganti."
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Ulama-ulama lain berkata, "Tidaklah dinamakan 'ihshar'
(terhalang) kecuaii biia terhalang oleh musuh." Pendapat ini dinukil
secara akurat dari Ibnu Abbas, seperti diriwayatkan oleh Abdr.rrrazzaq

dari Ma'mar. Imam Syaf i meriwayatkan dari lbnu Uyainah, dari

Ibnu Thawus, dari bapaknya, dari lbnu Abbas, dia berkata, :f F T

lr*'t't e *',i : ,1'-*.,W 3:&'^:.-" ,y (Tidak arta ifo,shur kecuati

orang yang dihalangf oleh m,usuh, maka hendaklah ia ttthallul urnr*h,
dan tidak ada baginya kewujiban haji dan umrah).

Imam Malik meriwayatkan dalam kitabnya, Al Mutt,aththa', dan
Imam Syaf i dari Imam Malik, dari Ibnu Syihab, dari Salim. dari
bapaknya, dia berkata, J'k ,;, ,f" I f$ C-t! c*Jr o\t ; ,y
*)u.- (Barangsiapa terhalang oleh sakit untrt scmpai ke Baitullah,

maka ia tidak boleh tahallul hingga thawaf di Baitullah).

Imam Malik meriwayatkan dari Ayyub, dari seorang laki-laki
yang berasal dari Bashrah. dia berkata, *P\ri:;3 r11 ;bk di*;
*,6$1p i yt *': lG i a' *F g'r-k ;lt|>*.jt,,ii;j,r.F
1fi.'& i i*i *1 :i' .u.t ,b'&,i ,:,rytf ; i;f d.e; *

(Aku berangkat menuju Mokkah. Hingga ketika aku berada di tengah
perjalanan, pahaku patah. Maka aku mengirim (urusan) ke ivfakkah

-sedang di sana saat itu terdapat Abdutlah bin Abbas dan Abduttah
bin Umar serta orong-orang lainnya- dan tidak ada seorang pun
ysng tnemberi keringanan kepadaku untuk tahallul, sehingga aku
tetap berada dalam keadaan demikian selama sembilan bulon,
kemudian aku pun tahallul dari umrah).

Ibnu Jarir meriwayatkan melalui beberapa jalur periwayatan
seraya menyebutkan nama laki-laki yang dimaksud, yaitu yazid bin
Abdullah Asy-Syikhir. Pendapat ini pula yang diikuti Imam Marik,
Syaf i dan Ahmad.
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Imam Syaf i berkata, "Allah telah menetapkan bagi manusia

untuk menyempurnakan haji dan umrah. dan memberi keringanan

bagi yang terhalang untuk melakukan tahallul. Sedangkan ayat

mengenai hal itu berkaitan dengan keadaan saat Nabi SAW terhalang

oleh musuh, maka cakupan keringanan tersebut tidak boleh kita

perluas."

Sehubungan dengan masalah ini terdapat pendapat ketiga seperti

diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan selainnya, yaitu tidak ada lagi istilah

ifushar setelah Nabi SAW.

Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Al Muwaththa' dari

Ibnu Syihab. dari Salim, dari bapakny u,J'F- 
"., 

,S^'--', i1LJ' (Orang

yang ihram tidak boleh tahallul hingga ia thawafl. Riwayat ini

disebutkan Imam Malik dalam bab "Apa yang Dilakukan oleh

Muhshar (Orang Terhalang) Bukan Karena Musuh".

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Aisyah dengan sanad yang shahih,

dia berkata, c.;ir oji :frV- iF i.,ii 1 (Aku ridak mengetahui

seorang yang ihram fbolehJ melakukan tahallul sebelum sampai ke

Baitullah).

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas melalui sanad yang dha'f
(lemah), dia berkata, ei, tWl | (Tidak ada lagi ifoshar [terhatangJ

pada saat ini).Hal senada diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair.

Faktor yang menyebabkan mereka berbeda pendapat dalam

masalah ini adalah perbedaan pandangan tentang penafsiran lafazh

ifushar. Pendapat yang masyhur dari mayoritas ahli bahasa --di
antaranya Al Akhfasy, Al Kisa'i, Al Farra', Abu Ubaidah, Abu Ubaid,

Ibnu As-Sikkit, Tsa'lab, Ibnu Qutaibah dan selain mereka- bahwa

lafazh 'ifushar' digunakan untuk istilah terhalang karena sakit. Adapun

terhalang karena musuh dinamakan 'hashr'. Demikian An-Nahhas

menegaskan. Akan tetapi sebagian mereka mengatakan bahwa lafazh

'iftshar' dan'hashr' memiliki makna yang sama, yaitu sesuatu yang
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menghalangi seseorang melakukan aktivitasnya. Allah SWT
berfirman, f\\i et* o'ribti;", l' #:, ert:*i ;,1:st,rrt. @agi

orang-orong miskin yang terhalang fihsharJ di jalan Ailah, mereka
tidak mampu melakukon perjalanan di muka bumi). Hanya saja
ketidakmampuan mereka itu karena dihalangi musuh.

Adapun Imam Asy-Syaf i dan para ulama yang sependapat

dengannya mendasari pandangan mereka yang menyatakan, ,,Tidak

ada ihshar kecuali karena musuh", dengan kesepakatan para ahli
iiwayat bahwa ayat tentang ihshar turun berkenaan dengan peristiwa
Hudaibiyah ketika Nabi SAW terhalang untuk sampai ke Baitullah.
Allah telah menamai hambatan musuh sebagai ihshar (terhalang).
Adapun hujjah golongan yang lain adalah berdasarkan keumuman
firman-Nya, i-#i o$ @pabila kamu terhalang).

'rir gii 1 t3'P'1' lr i.i',;tt (Abu Abdiilah [tmam BukhariJ

berknta, "Makne 'hushur' adolah tidak berhubungan badan dengan
wanita."). Demikian penafsiran tersebut tercantum di tempat ini dalam
riwayat Al Kasymihani saja.

Ath-Thabari telah menukilnya dari Sa'id bin Jubair, Atha' dan
Mujahid. Abu Ubaidah menyebutkan dalam kitab Al Majaz,*Lafazh
tersebut memiliki beberapa makna yang lain." Lalu dia menyebutkan
makna-makna tersebut. seakan-akan maksud Imam Bukhari
menyebutkan ayat di atas adalah untuk mengisyaratkan bahwa materi
kata ifushar dan hashr adalah sarna, sedangkan faktor yang
menyatukan antara makna-maknanya adalah'.terhalang,'.

l. Apabila Orang yang Umrah Terhalang untuk Sampai ke
Ka,bah

.g

./. 1l *'oi y.rlêt *U,
,. '.P */-"vri . t I ozL{.e
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1806. Dari Malik, dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar RA

ketika keluar ke Makkah untuk umrah saat terjadinya fitnah, dia

berkata, "Apabila aku terhalang untuk sampai ke Ka'bah, maka aku

akan melakukan seperti yang kami lakukan bersama Rasulullah

SAW." Maka dia ihram untuk umrah, karena Rasulullah SAW

melakukan ihram untuk umrah pada tahun peristiwa Hudaibiyah.

1r f ; ny-i 1' :" #. 1r 
3e rf g, '* -i.i; *

i+rt J:; J.y t;I?\t *r'# ; l' :r.i as 6t itli

,*iy
Cz o.,

*: 4,
t, ,' c

coirl r,G r)

A

dll
.1

d.lJl

\i;3''*\i i J igr, .Li,,*',

t;iI

:Jul .c.#
.t
. o t . g. -dJ) d-j,

n:tP*12 it J')
.P c r:*il

tt
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/ .4,

dl+
'Jt;

lm z(qJ!
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1807. Dari Juwairiyah, dari Nafi', bahwa Ubaidillah bin

Abdullah dan Salim bin Abdullah mengabarkan kepadanya bahwa
keduanya telah berbicara kepada Abdullah bin Umar RA pada malam-
malam penyerangan pasukan terhadap lbnu Az-Zubair. Keduanya
berkata, "Tidak mendatangkan mudharat bagimu bila tidak
menunaikan haji tahun ini. Sesungguhnya kami khawatir akan

terhalang antara engkau dengan Baitullah (Ka'bah)." Dia berkata,

"Kami telah keluar bersama Rasulullah SAW, lalu orang-orang kafir

Quraisy menghalangi (kami) untuk sampai ke Baitullah. Maka Nabi
SAW menyembelih hewan kurbannya, lalu mencukur rambutnya. Aku
menjadikan kalian sebagai saksi bahwa aku telah mewajibkan umrah
(atas diriku), insya Alloh. Aku akan berangkat. Apabila aku dibiarkan
sampai ke Baitullah (Ka'bah), maka aku thawaf padanya. Jika aku
terhalang, maka aku melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi
sAw saat aku bersamanya. Beliau ihram untuk umrah dari Dzul
Hulaifah, kemudian berjalan beberapa lama, lalu bersabda,

'Sesungguhnyo uruson keduanya (haji dan umrah) adalah satu. Aku
menjadikan kalian sebagai saksi. sesungguhnya aku telah mewajibkan
haji bersama umrahku'. Beliau tidak tahallul dari keduanya hingga
masuk hari kurban, dan beliau menyembelih hewan kurban (Al
Hadyu)." Dia mengatakan, "Tidak dianggap tahallul hingga seseorang

thawaf satu kali pada hari masuk Makkah."

tc ,z o t c , , i'r.

J."t^*'l J, dY ui-t>
t,^A *i ? ,'iju .li,'

1808. Musa bin Ismail telah menceritakan kepadaku, lr*uiriit,
telah menceritakan kepada kami dari Nafi' bahwa sebagian anak-anak

* 1';*' oi 
f.u t t;; Lr'L
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Abdullah berkata kepadanya, "Alangkah baiknya jika engkau tetap

mukim di tempat ini."

tt
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1809. Dari Ikrimah, dia berkata, "lbnu Abbas RA berkata,

"Rasulullah SAW terhalang, lalu beliau mencukur rambut kepalanya,

melakukan hubungan intim dengan istrinya, dan menyembelih hewan

kurbannya, hingga beliau umrah di tahun berikutnya'."

Keteransan Hadits:

Ada pendapat yang mengatakan bahwa Imam Bukhari

memaksudkan judul bab ini untuk membantah pendapat yang

mengatakan; sesungguhnya tahallul akibat terhalang khusus bagi yang

menunaikan haji, berbeda dengan orang yang melakukan umrah, dia

tidak boleh tahallul. Bahkan ia tetap dalam keadaan ihram hingga

thawaf di Ka'bah, karena sepanjang tahun adalah waktu untuk umrah,

berbeda dengan haji (waktunya terbatas, yaitu pada bulan-bulan haji

saja). Pendapat ini diriwayatkan dari Imam Malik.

Ismail Al Qadhi menyebutkan hujjah (dalil) pendapat tadi

dengan mengemukakan riwayat yang beliau kutip melalui sanad yang

shahih dari Abu Qilabah, dia berkata, ,f\|'*'\l? ,f.#lJ.'*?

d"'t'k'{;C i't q;i ,'166 '* ;r.tt /* i.t A'*i;'tu ,t;#Jti

f, Jl ry- "- !.:f1{,ltu keluar untuk menunaikan umrah, lalu aku

terjatuh dari hewan tungganganku hingga aku patah. Aku pun

mengirim [utusanJ kepada lbnu Abbas dan lbnu Umar, maka

keduanya herkota, "Tidak ada waktu tertentu hagi umrah
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sebagaimona haji, maka hendaklah ia tetap dalam ihramnya hingga

sampai ke Baitullah [Ka'bahJ).

gt e rr;;1 'S; Ji ;; a- W ?n, ue: 
'.e i )t '* oi

(Sesungguhnya Abdullah bin Umar ketika keluar menuju Makkah

poda saat terjadinya fitnah). Konteks kalimat ini menimbulkan

asumsi bahwa riwayat itu dinukil dari Nafi; dari Ibnu Umar tanpa

perantara. Akan tetapi riwayat Juwairiyah yang disebutkan

sesudahnya mengindikasikan bahwa Nafi' menerima riwayat tersebut

dari Salim dan Ubaidillah (keduanya adalah putra Ibnu Umar) dari

bapak mereka, "Diriwayatkan dari Juwairiyah, dari Nafi', bahwa

Ubaidillah bin Abdullah dan Salim bin Abdullah mengabarkan

kepadanya bahwa keduanya telah berbicara kepada Abdullah bin

Umar...." Lalu disebutkan kisah dan hadits di atas.

Dalam riwayat Musa bin Ismail dari Juwairiyah, dari Nafi',
dikatakan bahwa sebagian putra-putra Abdullah bin Umar berkata

kepada Abdullah bin Umar. Kemudian disebutkan hadits

selengkapnya. Secara zhahir riwayat itu dinukil oleh Nafi' dari Ibnu

Umar tanpa perantara.

Yahya bin Al Qaththan meriwayatkan dari Ubaidillah bin Umar,

dari Nafi, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Sesungguhnya

Abdullah bin Abdullah dan Salim bin Abdullah telah berbicara kepada

Abdullah bin Umar...." Lalu disebutkan hadits selengkapnya.

Imam Bukhari dalam pembahasan tentang Al Maghazi

(peperangan) meriwayatkan dari Musaddad, dari Yahya, secara

ringkas, "Diriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwasanya dia

ihram...." Lalu disebutkan sebagian dari hadits di atas. Perkataannya,

"Diriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar" terdapat petunjuk tentang

tidak adanya perantara antara Nafi' dan Ibnu Umar pada sanad

tersebut, seperti makna lahiriah konteks riwayat Imam Muslim.

Imam Bukhari meriwayatkan melalui jalur Umar bin
Muhammad dari Nafi' dengan riwayat yang sama seperti riwayat
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Yahya dari Ubaidillah, seperti yang akan disebutkan setelah satu bab.

lmam Bukhari juga menceritakan melalui jalur Fulaih dan pada

pembahasan haji melalui jalur Ayyub dan Al-Laits, semuanya dari

Nati'. Imam Muslim tidak menukil jalur periurayatan Juwairiyah.

Namun, dia turut meriwayatkan jalur Al-Laits dan Ayyub dari

Ubaidillah bin Umar. Demikian pula An-Nasa'i, ia meriwayatkan

melalui jalur Ayyub bin Musa dan Ismail bin Umayah, semuanya dari

Nafi' dan dari Ibnu Umar tanpa perantara.

Pendapat yang lebih kuat menurut saya adalah bahwa kedua

putra Abdullah bin L,rrnar telah berbicara kepada bapak mereka (yakni

Abdullah bin Umar) untuk mengakhirkan maksudnya menunaikan haji

pada tahun itu. Adapun kisah selebihnya telah diterima langsung oleh

Nafi' dari lbnu Umar, mengingat keberadaan Nafi' yang senantiasa

merryertai Ibnu Umar. Maka, inti hadits itu memiliki .sanad yang

muushul. Kalaupun Nafi' tidak mendengar hadits itu langsung dari

Ibnu Umar. tetapi perantara antara keduanya telah diketahui, yakni

kedua putra Ibnu Umar; Salim bin Abdullah bin Umar dan Abdullah

bin Abdullah bin Umar. Sementara keduanya tergolong perawi yang

tsiqah (terpercaya).

Kernudian dalam riwayat Juwairiyah tersebut tercantum

"Llbaidillah bin Abdullah", sedangkan pada riwayat Yahya Al

Qaththan disebutkan "Abdullah bin Abdullah", demikian pula dalam

riu'ayat Umar bin Muhammad dari Nafi'.

Menurut Al Baihaqi, riwayat yang menyebutkan nanla

"Abdullah" adalah lebih kuat.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa tidak mustahil apabila

masing-masing dari keduanya (yakni Ubaidillah dan Abdullah) telah

berbicara kepada bapak mereka mengenai hal itu. Barangkali Nafi'
berada di tempat saat pembicaraan Abdullah dan saudaranya, Nafi'.
Sementara beliau tidak hadir saat pembicaraan Ubaidillah dan

saudaranya, Salim, bahkan keduanya mengabarkan hal itu kepada
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Nafi. Maka, Nafi' menceritakan kedua jalur periwayatan itu sesuai

pengetahuannya.

(giJ 
@ntuk umrah). Dalam kitab At Muwaththa' melalui jalur

ini disebutkan. ot* tt , jtii At Ui-k di ei (Bettau ketuar ke

Makknh bermaksud menunaikan haji. Maka beliau berkata, "Apahila

aku terhalang..)'), Ialu disebutkan hadits selengkapnya. Tapi tidak
ada perbedaan antara keduanya, sebab pada awalnya Ibnu Umar

bermaksud menunaikan haji; dan ketika disebutkan kepadanya

mengenai kondisi keamanan yang tidak stabil, maka dia melakukan

ihram untuk umrah, kemudian berkata, "Tidaklah urusan keduanya

melainkan hanya satu." Dia menambahkan haji dalam umrahnya,

sehingga dia termasuk mengerjakan haji Qiran.
.,. .?yt e $aat terjadinya fitnah). Fitnah yang dimaksud telah

dijelaskan dalam riwayat Juwairiyah, /.:J, grur'j*J'J'j Jq (patla

malam-malam saat pasukan menyerang lbnu Az-Zubair). Pada bab

"Thawaf Orang yang Mengerjakan Haji Qiran" melalui jalur Al-Laits
dari Nafi disebutkan dengan tafazh, iijt iurg6r;t'Jj + (Ketika

Al Hajjaj melakukan penyerangan terhadap lbnu Az-Zubair). Dalam

riwayat Imam Muslim dari Yahya Al Qaththan disebutkan, 
'Jj ',ry

,*3r ;r1.r )|.LWr (Ketika Al Hajiaj datong untuk memerangi lbnu

Az-Zubair). Pada bab "Orang yang Membeli Hewan Kurban di Jalan"

melalui riwayat Musa bin Uqbah dari Nafi' disebutkan, '# jt 'srri

it\lt € ?b "Eir lttn (Jmar bermal<sud menunaikan haji pada

tahun haji Haruriyah). Adapun cata mengompromikan riwayat
tersebut dengan riwayat di bab ini telah disebutkan sebelumnya.

#' ,f 'cl\* i':! (apabila aku terhalang untuk sampai ke

Baitullah). Kalimat ini sebagai jawaban terhadap mereka yang

berkata, "Sesungguhnya kami khawatir akan terhalang antara engkau

dengan Baitullah (Ka'bah)", seperti yang akan dijelaskan.
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*j y ir' .rr; iirr Jr-.r g $,b u? lsebagaimana vang kami

lakukan bersama Rasulullah SApy).Dalam riwayat Musa bin Uqbah

disebutkan bahwa lbnu Umar berkata, ,z*i;l l'r Jr-l,C ts O'g':,di-

'€b t;S '*:i "oit (Sungguh telah atla bagi kamu pada diri Rasulullah

contoh tauladan yang baik. Jika demikian, aku akan melakukan

seperti yang beliau lakukan). Dalam riwayat Al-Laits dari Nafi' pada

bab "T'hawaf Orang yang Mengerjakan Haji Qiran" disebutkan, G

*j y }U' .J.a I' lr-l p $eperti yang dilakukan oleh Rasulullah

SA'N,
'yli 

lmaka dia ihram), yakni Ibnu Umar RA. Maksudnya, dia

mengeraskall ucapan talbiyah. Kemudian dalam riwayat Juwairiyah

yang disebutkan sesudahnya ditambahkan. iu' .,I.a dt t u'{? ,lus

*t Uu tt * i" ,.,l; Ct'o",c;ir i13 ,f-9')k'Jr;i ,'JJ) y
'o-i', ltttafa dia berkata, " Kami keluar bersama Nabi SAW, lalu kattm

kafir Quraisy menghalangi untuk sampai ke Baitullah (Ka'bah)" Maka

Nabi sAW menyembelih hewan kurban miliknya serta mencukur

rambut kepalanyo.").

frGj, ?b :',,lr'J^i o€ *3 ^tb il' .',l* )t 
'J'i't'ol 

;+i :,.".

(karena Nabi SALV ihram untuk umrah pada peristiwa Hudlibiyah).

Iv{enurut Imam An-Nawawi, maksudnya apabila dia (lbnu Umar)

terhalang untuk sampai ke Baitullah (Ka'bah), maka dia akan tahallul

dari umrah sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW. Sementara Al

Qadhi Iyadh berkata, "Ada kemungkinan bahwa yang dimaksud

adalah ihram untuk umrah, sebagaimana Nabi SAW rnelakukan ihram

untuk umrah. Ada pula kemungkinan yang dimaksud adalah kedua hal

tersebut, yakni ihram dan tahallul, dan ini merupakan pendapat yang

lebih kuat."
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2fi. tuntuk umrah). Dalam riwayat Juwairiyah ditambahkan, i
z';iliJ 95 (Dari Dzul Hulaifuh). Dalam riwayat Ayyub disebutkan,

,t'.t)r 6, 1Jlu. 
yA (Maka beliau ihram untuk umrah dari Ad-Dar).

Maksud Ad-Dar adalah tempat beliau menginap di Dzul Huraifah.
Akan tetapi ada pula kemungkinan yang dimaksud adalah rumah
beliau di Madinah. Lalu kedua kemungkinan ini dapat dipadukan
dengan mengatakan bahwa beliau ihram untuk umrah dari rumahnya
di Madinah, kemudian beliau menampakkan hal itu setelah berada di
Dzul Hulaifah.

-. o. t ? . .

ts:ril' lrb (pada peristiwa Hudaibiyah). Har ini akan dijelaskan

puau p"*uahasan tentang Al Moghazi (peperangan). Imam Bukhari
menyebutkannya setelah dua bab dari Ismail 

-yakni Ibnu Abi
Uwais- dari Malik dengan tambahan, "Kemudian sesungguhnya
Abdullah bin umar memperhatikan urusannya lalu berkata, .Tidaklah

urusan keduanya melainkan satu'. Yakni, haji dan umrah dalam hal-
hal yang berkaitan dengan halangan serta tahallul. Setelah itu, beliau
menoleh kepada para sahabatnya kemudian menyebutkan kisah seperti
di atas."

Dalam riwayat Juwairiyah dijelaskan bahwa yang demikian itu
terjadi setelah beliau berjalan sesaat. Hal ini memperkuat
kemungkinan pertama bahwa maksud Ad-Dar adalah tempat beliau
menginap di Dzul Hulaifah. Kemudian daram riwayat Al-Laits
disebutkan, "Aku menjadikan kalian sebagai salui bohwa
sesungguhnya aku telah mewajibkan umrah". Kemudian beliau keluar
hingga ketika berada di Al Baida', beliau berkata, "Tidaklah urusan
haji dan umrah melainkan sottt." seandainya perbuatan beliau
mewajibkan umrah tersebut dimulai dari rumahnya di Madinah,
niscaya tidak ada kesesuaian, sebab jarak antara Madinah dan Al
Baida' cukup jauh dan ditempuh dalam waktu yang cukup lama,
bukan hanya sesaat.
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-fr, e't-'h e 14' ,S^'"'p {O"tiou tidak tahallul tlari keduanya

hingga masuk hori raya kurban). Dalam riwayat Al-Laits

ot,i,iounu*, J':\i a.r" 'r;Jrrt'4ir Jry ;at 'ri ;ti 6l;2 ,;,r't '*s

(Maka beliau menyembelih dan mencukur, lalu menganggap telah

menunoikan thawaf haji dan umrah dengan thawafnya yang pertama).

Makna zhahir riwayat ini menyatakan bahwa beliau merasa cukup

dengan mengerjakan thawaf qudum (thawaf awal datang ke Makkah)

dan tidak perlu lagi melakukan thawaf lfudhah, dan ini merupakan

perkara r*g *urrkil. Dalam riwayat Ismail disebutkan, 6il Jb'i

{t ""f U.i "oi 6\'1 tl.>rj 6ty 6rmudian beliau thawaf untuk

keduanyo sebanyak satu kali thawaf dan beliau merosa bahwa yang

demikian itu telah mencukupi). Pembahasan mengenai hal ini telah

disebutkan pada akhir bab "Thawaf Orang yang Mengerjakan Haji

Qiran".

'.+\i n qfr i'gtt (aku menjadikon kslian sebagai saksi

bahwa aku telah mewajibkan), yakni aku telah mengharuskan hal itu

kepada diriku. Seakan-akan beliau bermaksud mengajari orang-orang

yang hendak mengambil contoh darinya, sebab mengucapkan hal

tersebut bukanlah syarat ihram.
t,...*t * ,E olt (dan apabila terhalong antara aku dengan

Boitullah). Maksudnya apabila aku dicegah atau dihalangi untuk

thawaf di Ka'bah, niscaya aku akan tahallul dari ihram umrah. Hal ini

menjelaskan bahwa maksud kalimat "Tidaklah uruson keduonya

ntelainkan satlt", yakni haji dan umrah dalam hal bolehnya tahallul

(keluar) dari ihram keduanya bila terhalang sampai ke Ka'bah, atau

adanya halangan itu berlaku pada haji dan umrah.

Kemungkinan kedua diperkuat oleh perkataannya dalam riwayat

Yahya Al Qaththan, dimana setelah kalimat "Tidaklah urusan

keduanya melainkan salzr" disebutkan, * ,t a',,j;t G.': *|h 
'\
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'gJ i;.t (Apabila terhalang antara oku dengan umrah, maka

terhalang pula antara aku dengan haji). Seakan-akan pada mulanya

beliau berpandangan bahwa "terhalang" untuk mengerjakan haji lebih

hebat daripada "terhalang" untuk mengerjakan umrah. Karena

pelaksanaan haji yang membutuhkan waktu cukup lama serta

amalannya yang banyak, maka beliau memilih ihram untuk umrah.

Kemudian beliau berpandangan bahwa terhalang untuk mengerjakan

haji menghasilkan tahallul (keluar) dari amalan umrah, maka beliau

berkata, "Tidaklah urusan keduanya melainkan satu". Dari sini

diketahui bahwa para sahabat biasa menggunakan qiyas (analogi) dan

menjadikannya sebagai dalil.

Pelaiaran yang dapat diambil

l. Barangsiapa terhalang oleh musuh, seperti dilarang untuk

melanjutkan manasik haji atau umrah, maka dia boleh

melakukan tahallul, lalu menyembelih hewan kurban dan

mencukur rambut atau memendekkannya.

2. Boleh menggabungkan haji kepada umrah seperti pendapat

jumhur ulama, akan tetapi syaratnya 
-menurut 

kebanyakan

mereka- hendaknya seseorang belum memulai mengerjakan

thawaf umrah. Ada pula yang mengatakan apabila belum

selesai empat putaran thawaf, maka sah hukumnya, dan ini
adalah pendapat golongan Hanafi. Sebagian lagi mengatakan

bahwa menggabungkan haji kepada umrah tetap sah meski

dilakukan setelah selesai thawaf, dan ini adalah pendapat

golongan Maliki. Ibnu Mundzir menukil bahwa Abu Tsaur

mengemukakan pandangan yang terkesan ganjil. Dia melarang

menggabungkan haji kepada umrah berdasarkan analogi

larangan menggabungkan umrah kepada haji.

3. Orang yang mengerjakan haji Qiran boleh mengerjakan satu

thawaf.
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4. Orang yang mengerjakan haji Qiran hendaknya menyembelih

hewan kurban. Sementara sebagian ulama berpeldapat tidak

adanya keharusan menyembelih hewan kurban bagi orang yang

nrengerjakan haji Qiran, dan ini nampak ganjil.

5. Bolehnya berangkat mengerjakan haji dengan menempuh

perjalanan yang diperkirakan tidak aman, selama masih ada

harapan untuk selamat. Ini adalah pendapat Ibnu Abdil Barr'

 ,' *p ,f 'F.';si 
ltesrngguhnya sebagian putra-putra Abdullah).

Nu*unyu telah disebutkan pada riwayat sebelumnya, yaitu Salim bin

Abdullah atau saudaranya, Ubaidillah, atau Abdullah. Namun tidak

jelas bagi saya siapa di antara mereka yang langsung membicarakan

hal ini kepada bapak mereka, yakni Abdullah bin Umar.

Catatan

Dalam riwayat Al Qa'nabi dari Malik pada bagian awal hadits di

bab ini --di akhir kisah Ibnu Umar- disebutkan, 613 g;.rii.9 (Beliau

menyembelih kurban berupa kambing).lbnu Abdil Barr berkomentar,

"Keterangan tambahan ini tidak akurat, sebab Ibnu Umar menafsirkan

firman-Nya, frir,' 4 
'?-3rt Y,s gt l:ladyu [hewan kurbanJ yang

mudah didapat), adalah unta dan sapi." Lalu, bagaimana mungkin

beliau menyembelih seekor kambing?

r"& h' q') r'& il' 
jd ,'Jrt b* ;2 @ari llcrimah, dia berkata,

"lbnu Abbas berl<sta."). Demikian yang saya dapatkan dalam semua

naskah, dan hal ini berkonsekuensi adanya tambahan kalimat sebelum

"mako lbnu Abbas berkata". Namun, hal ini tidak disinggung seorang

pun pensyarah kitab Shahih Bukhari. Al Ismaili maupun Abu Nu'aim

juga tidak menjelaskannya, sebab keduanya hanya menyebutkan

bagian yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
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Saya membaca dalam kitab Ash-Shahabah karangan lbnu As-

Sakan, dia berkata: Harun bin Isa telah menceritakan kepadaku, Ash-

Shaghani (yakni Muhammad bin Ishaq, salah seorang guru Imam

Muslim) telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Shalih telah

menceritakan kepada kami, Muawiyah bin Salam telah menceritakan

kepada kami dari Yahya bin Abi Katsir, dia berkata, "Aku bertanya

kepada Ikrimah, maka dia berkata, 'Abdullah bin Rafi' (mantan budak

Ummu Salamah) berkata bahwa Ummu Salamah bertanya kepada Al
Hajjaj bin Arm Al Anshari tentang seseorang yang tertahan sedang dia

dalam keadaan ihram, maka dia berkata bahwa Rasulullah SAW

bersabda, J- ,; 
'^'r 

(1r-'a,z.'t| t 'ti 't' "ti t? ,i (Barangsiapa

pincang atau patah, etau tertahan, maka hendaklah ia menebus yang

serupa dengonnya sedang dia dalam keadaan halal [tidak ihramJ)'.

Dia mengatakan, hal ini aku ceritakan kepada Abu Hurairah, maka dia

berkata, 'Ia berkata benar'. Lalu aku menceritakannya kepada Ibnu

Abbas, maka dia berkata, '-rtt',lot *t f ht .,I; I' d:;.i'*i n
y{6 6b yibr ,? lir;, gel i,i-?ta (Sungguh Rasulullah pernah

terhalang, mako beliau menyembelih hewan kurban miliknya dan

melakukan hubungan intim dengan para istri beliau hingga beliau

melakukan umrah pada tahun berikutnya)."

Berdasarkan keterangan ini diketahui apa yffig dihapus Imam

Bukhari dari hadits tersebut. Dia melakukannya dikarenakan

keterangan tambahan yang dimaksud telah dinukil melalui jalur yang

tidak memenuhi kriteria hadits shahih dalam kitabnya. Hal ini
dikarenakan adanya perbedaan pendapat mengenai hadits Al Hajjaj
bin Amr yang dinukil melalui jalur Yahya bin Abi Katsir dari lkrimah.
Di samping itu, Abdullah bin Rafi' tidak termasuk perawi yang

memenuhi kriteria perawi yang dicantumkan dalam Shahih Bukhari.

Riwayat Abdullah bin Rafi' hanya dinukil oleh para penulis kitab

Sunan, Ibnu Khuzaimah, Ad-Daruquthni dan Al Hakim melalui

sejumlah jalur dari Al Hajjaj Ash-shawwaf dari Yahya, dari Ikrimah,
dari Al Hajjaj, dari Abdullah bin Rafi'. Lalu pada bagian akhir
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disebutkan; lkrimah berkata, "Aku bertanya kepada Abu Hurairah dan

Ibnu Abbas, maka keduanya berkata, 'Dia telah berkata benar'."

Dalam riwayat Yahya Al Qaththan dan selainnya disebutkan,

"Aku mendengar Al Hajjaj". Riwayat ini disebutkan oleh Abu Daud

dan At-Tirmidzi melalui jalur Ma'mar dari Yahya, dari Ikrimah, dari

Abdullah bin Rafi', dari Al Hajjaj. At-Tirmidzi berkata, "Muawiyah

bin Salam turut meriwayatkan bersama Ma'mar dalam menukil

tambahan Abdullah bin Rafi'. Saya mendengar Muhammad (yakni

Imam Bukhari) berkata, 'Riwayat Ma'mar dan Muawiyah lebih

akurat'."

Imam Bukhari cukup menukil riwayat yang memenuhi kriteria
hadits shahih dalam kitabnya, meskipun hadits yang dia hapus masih

tergolong shahih. Sebab apabila Ikrimah mendengarnya langsung dari

Al Hajjaj bin Amr, maka hadits itu termasuk shahih, sedangkan

apabila dia tidak mendengar langsung, maka perantara antara

keduanya 
-yakni 

Abdullah bin Rafi'- adalah seorang perawi yang

tsiqah (terpercaya) meskipun Imam Bukhari tidak menukil
riwayatnya.

Hadits ini telah dijadikan hujjah oleh mereka yang tidak
mernbedakan antara terhalang oleh musuh dengan terhalang oleh hal-

hal yang lainnya. Di samping itu, juga dijadikan dalil bahwa orang

yang tahallul karena terhalang untuk sampai ke Ka'bah wajib
menggantinya, baik haji maupun umrah. Inilah makna zhahir hadits.

Sementara jumhur ulama tidak mewajibkannya, begitu juga pendapat

ulama madzhab Hanafi. Sedangkan dari Imam Ahmad telah dinukil
dua pendapat. Hal ini akan dibahas lebih lanjut setelah dua bab.

2. Terhalang Saat Mengerjakan Haji

.z tcz 1.L*-p oltt

t,
u o.E

d.Jl :JJ4 16*AtJ
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1810. Dari Salim, dia berkata, "Ibnu Umar RA berkata,

'Bukankah telah cukup bagi kalian Sunnah Rasulullah SAW. Apabila

salah seorang di antara kalian terhalang untuk mengerjakan haji, maka

ia (boleh) thawaf di Baitullah (Ka'bah) dan di antara Shafa dan

Marwah, kemudian halal baginya segala sesuatu (yang terlarang saat

ihram) hingga ia menunaikan haji tahun berikutnya, lalu ia

menyembelih hewan kurban atau berpuasa apabila tidak mendapatkan

hewan kurban'."

Diriwayatkan dari Abdullah, Ma'mar mengabarkan dari Az-

Zu\ui, dia berkata, "Salim telah menceritakan kepadaku dari Ibnu

Umar. .. sama sepertinya."

Keteranqan Hadits:

(Bab terhalang saot mengerjakan haji). Ibnu Al Manalryar

berkata, "Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa terhalang pada masa

Rasulullah hanya terjadi pada saat umrah, maka para ulama

menganalogikan haji dengan umrah, dan ini termasuk analogi yang

menafikan adanya perbedaan dan merupakan analogi yang paling

kuat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pernyataan ini berdasarkan bahwa

maksud ucapan Ibnu Umar, 'osunnah Nabi kalian", adalah

menganalogikan masalah orang yang terhalang saat haji kepada orang

6 , i.z 1a. ',', ol,.

,J\ f dL ao :)v 6,9)t ;
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yang terhalang saat umrah. Padahal ada kemungkinan bahwa maksud

ucapan lbnu Umar, "Sunnah Nabi kalian", dan apa yang dijelaskannya

setelah itu adalah sesuatu yang dia dengar dari Nabi SAW tentang

mereka yang mengalami hal seperti itu (terhalang) saat haji.

Imam Bukhari menyebutkan pada hadits di atas, "Dan

diriwayatkan dari Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar

dari Az-Zuhri... sama seperti itu." Kalimat ini dihubungkan dengan

sanad pertama. Seakan-akan Ibnu Mubarak suatu ketika menceritakan

riwayat tersebut melalui jalur Yunus, dan pada kesempatan yang lain

dia menceritakannya melalui jalur Ma'mar, dan ini bukanlah riwayat
yang mu'allaq seperti yang diklaim oleh sebagian ulama. Riwayat ini
telah dikutip oleh At-Tirmidzi melalui jalur Abu Kuraib dari Ibnu Al
Mubarak, dari Ma'mar dengan lafazh, Ai ,r|'*'t frr;,fi '6:i- oti lli
'5* z*'&, (Sesungguhnya ia mengingkari membuat persyaraton,

seraya mengatakan, "Bukankah telah cukup bagi kalian Sunnah Nabi
kalian.").

Ad-Daruquthni meriwayatkan melalui jalur Al Hasan bin
Arafah, dan Al Ismaili melalui jalur Ahmad bin Mani' serta selainnya,

semuanya dari Ibnu Al Mubarak. Abdurrazzaq dan Ahmad juga

meriwayatkan dari Ma'mar seperti yang dinukil Imam Bukhari. Al
Ismaili meriwayatkan melalui jalur lain dari Abdurrazzaq secara

lengkap. Demikian pula halnya dengan riwayat An-Nasa'i.

Adapun pengingkaran Ibnu Umar tentang persyaratan telah

tercatat dalam riwayat Yunus, hanya saja hal itu tidak dicantumkan

dalam riwayat yang dinukil Imam Bukhari. Al Baihaqi meriwayatkan

melalui jalur As-Sarraj dari Abu Kuraib, dari Ibnu Al Mubarak, dari

Yunus. An-Nasa'i dan Al Ismaili meriwayatkan melalui jalur Ibnu

Wahab dari Yunus. Pengingkaran Ibnu Umar tentang persyaratan

mengisyaratkan fatwa yang dikeluarkan Ibnu Abbas.

Al Baihaqi berkata, "Seandainya hadits Dhuba'ah tentang

persyaratan sampai kepada Ibnu Umar, niscaya dia akan
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memperbolehkannya." Imam Asy-Syaf i meriwayatkan dari Ibnu

Uyainah, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, iO, ,,l.a iirr')"97tbi

,q'Ju; ft ,;l,uui {4i'Glj sf :'Jut ;r' *b*;"; *i &,- o, i, , ..-
,# * *b; oi Q f$ u*L lAanwa Rasulullah SAW melewati

Dhuba'ah binti Az-Zubair, maka beliqu bersabda, "Apakah engkau

tidak ingin melaksanakan haji?" Dia berkata, "Sesungguhnya oku

sakit." Maka beliau bersabda kepadanya, "Kerjakanlah haji disertoi
persyaratan (dengan mengucapkan), 'Sesungguhnya tempot

tahallulku adalah di mana Engkau menahanku'.").

Imam Syaf i berkata, "Seandainya hadits Urwah terbukti

akurat, maka aku berpegang dengannya, sebab menurutku tidak boleh

menyelisihi apa yang telah terbukti dinukil dari Nabi SAW."

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini telah dinukil secara akurat

melalui berbagai jalur periwayatan dari Nabi SAW." Kemudian dia

menyebutkannya melalui jalur Abdul Jabbar bin Al Alla' dari Ibnu

Uyainah dengan sanad yang mqushul seraya menyebutkan Aisyah.

Lalu Al Baihaqi berkata, "Riwayat ini telah disebutkan dengan sanad

yang maushul oleh Abdul Jabbar, seorang perawi yang tsiqoh

(terpercaya)." Dia melanjutkan, "Abu Usamah dan Ma'mar telah

menyebutkan melalui sanad yalg maushul, dari Hisyam. Lalu dia

menukilnya melalui jalur Abu Hisyam, seraya berkata, 'Riwayat ini
telah dinukil oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui Abu Usamah'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa jalur periwayatan Abu

Usamah telah disebutkan oleh Imam Bukhari dalam pembahasan

tentang nikah. Namun, dia tidak menyebutkannya pada pembahasan

haji, bahkan menghapus persyaratan yang disebutkan, baik yang

menetapkan seperti hadits Aisyah RA maupun yang menafikan seperti

hadits Ibnu Umar RA. Adapun riwayat Ma'mar yang diisyaratkan oleh

Al Baihaqi telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdurrazzaq,

dan Imam Muslim melalui jalur Abdurrzzaq dari Ma'mar, dari

Hisyam dan Az-Zuhri, keduanyadari Urwah. dari Aisyah.
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Kisah Dhuba'ah didukung oleh sejumlah riwayat lain, di

antaranya hadits lbnu Abbas, rtr ,r: +i;j' y i ;:Jt'a:rl;b"oi
-,if,Lsr rt t''* u;: ir;t ;l ,U* *, f rtt ,* lt ',Syl ui W
,'lri n4;* jr"oi ;.e,q du,*i iSG r;riis t; d''rri jt:
*'ti} (Sesungguhnya Dhuba'ah binti Az-Zubair bin Abdut Mulhalib

mendatangi Nabi SAW dan berkata, "Sesungguhnya aku adaloh

seorang wanita yang lamban -yakni lemoh- sedangkan aku

berkeinginon mengerjakan haji, maka apakah yang engknu

perintahkan kepodaku? " Beliau SAW bersabdo, "lhramlah untuk haji,

dan buatlah persyaroton (dengan mengatakan),'sesungguhnya
tempat tahallulku adalah dimana Engkau menahanku'." Ibnu Abbas

berkata, "Maka wanita itu pun menunaikon haji [tanpa tahallul
darinyaJ.").

Riwayat ini dinukil oleh Imam Muslim dan para penulis kitab
Sunan serta Al Baihaqi melalui jalur Ibnu Abbas.

Pendapat yang memperbolehkan membuat persyaratan telah
dinukil dari Umar, Utsman, Ali, Ammar, Ibnu Mas'ud, Aisyah,

Ummu Salamah dan lainnya. Sementara tidak dinukil satupun

keterangan autentik dari seorang pun sahabat mengenai pengingkaran

hal itu, kecuali dari Ibnu Umar. Lalu pendapat Ibnu Umar ini disetujui
oleh sejumlah tabi'in dan para ulama dari madzhab Hanafi dan Maliki.

Al Qadhi Iyadh menceritakan dari Al Ashili, dia berkata, "Tidak
ada satupun sanad yang shahift menyebutkan tentang persyaratan."

Iyadh berkata, "Imam An-Nasa'i telah berkata, 'Aku tidak mengetahui

seorang pun yang menisbatkan hadits itu kepada Zuhri selain

Ma'mar'. Namun, Imam An-Nawawi mengritiknya bahwa apa yang

dikatakan Imam Nasa'i merupakan suatu kekeliruan, sebab hadits
yang dimaksud adalah hadits shqhih dan masyhur melalui sejumlah
jalur periwayatan. Perkataan An-Nasa'i tidak berkonsekuensi

lemahnya riwayat yang hanya dinukil oleh Zuhri, sebab Ma'mar
adalah seorang ahli hadits yang terpercaya."
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, u, JG Qhawaf di Bailullaft). Yakni jika memungkinkan

untuk melakukannya. Sementara dalam riwayat Abdurcazzaq

disebutkan, 4JG $',P: rlf c*ir ,f ,rt6 nSL r3;i ,* ot(Apabita

salah seorang di antara kalian terhalang oleh suatu penghalang untuk

sampai ke Baitullah (Ka'bah), maka apabila ia sampai kepadanya

hendaklah ia thawafl.

Adapun masalah membuat persyaratan waktu melaksanakan haji

dan umrah, ada beberapa pendapat:

Diantaranya hal itu disyariatkan. Akan tetapi para ulama yang

berpendapat seperti ini berbeda dalam menentukan hukumnya. Ada

yang berpendapat hukumnya wajib berdasarkan makna zhahn perintah

yang ada, dan ini adalah pendapat madzhab Zhahiriyah. Ada yang

mengatakan bahwa hukumnya adalah mustahab (disukai). Ini adalah

pendapat Imam Ahmad, maka mereka yang mengatakan bahwa Imam

Ahmad mengingkari pensyariatannya adalah salah. Sebagian lagi

berpendapat ja'iz (boleh), dan ini merupakan pendapat yang masyhur

di kalangan madzhab Syaf i serta ditetapkan sebagai pendapat yang

benar oleh Syaikh Abu Hamid. Namun yang benar bahwa Imam

Syafi'i berpendapat demikian pada madzhabnya yang lama.

Sedangkan dalam madzhab yang baru, dia berpendapat bahwa

perbuatan itu sah selama hadits yang menerangkannya adalah shahih.

Maka, pendapat yang benar dari Imam Syaf i adalah

membolehkannya. Demikianlah pendapat yang ditegaskan oleh Imam

At-Tirmidzi darinya.

Para ulama yang mengingkari adanya syariat membuat

persyaratan telah memberi jawaban terhadap hadits Dhuba'ah dengan

beberapa jawaban, di antaranya:

l. Hal itu khusus untuk Dhuba'ah. Pendapat ini diriwayatkan Al
Khaththabi, Ar-Rauyani dari madzhab Syafi'i. An-Nawawi

berkata, "lni adalah penakwilan yang batil."
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J.

Maksud hadits tersebut adalah; tempat tahallulku adalah dimana

aku tertahan oleh kematian. Apabila maut telah datang

menjemputku, maka terputuslah ihramku. Pendapat ini

diriwayatkan oleh Imam Al Haramain. Tetapi An-Nawawi

mengingkarinya, dan berkata, "Sesungguhnya kesalahannya

sangat jelas."

Sesungguhnya syarat khusus untuk tahallul adalah dari umrah,

bukan dari haji seperti dikutip oleh Al Muhib Ath-Thabari.

Namun, kisah Dhuba'ah menolak pandangan ini seperti yang

disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Pembicaraan lebih

lanjut mengenai hadits Dhuba'ah akan diterangkan pada bagian

isytirath (membuat persyaratan) yang disebutkan Imam Bukhari

dalam pembahasan tentang nikah.

3. Menyembelih Sebelum Mencukur Saat Terhalang untuk
Sampai ke Ka'bah

f i' e |t'J";., oi a?rt q, )4t,1 ;'r';"*
dJJ+ 'i.t .>i;l ,:6l[-'oi ,fi ; *j

l8l l. Dari Urwah, dari Al Miswar RA, sesungguhnya

Rasulullah SAW menyembelih (kurban) sebelum mencukur, dan

beliau memerintahkan para sahabatnya seperti itu.

^ 
t 

\.. . ..t,o );r' ..& Ut e u>? :Jt;s t-<L 
^t'*u,r';i G 

^t 
+ f

! ' r'e t ' " 'i )t ,s"1', 
"r;:rt 

)k'P ,;;) *'t ^1L
arl cJr; J>'a N 

t, ?. .7. , ,., ,.1.'. ,r.1 . ?..Lir,f , rUT.&j ^;b iut *
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1812. Dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata, "Kami keluar

bersama Nabi SAW untuk umrah, lalu orang-orang kafir Quraisy
menghalangi untuk sampai ke Baitullah. Maka Rasulullah SAW

menyembelih untanya dan mencukur rambutnya."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini, Imam bukhari menyebutkan hadits Al Miswar

"Sesungguhnya Rasulullah SAW menyembelih kurban sebelum

mencukur dan memerintahkan para sahabatnya seperti itu". Ini
adalah penggalan hadits panjang yang diriwayatkan Imam Bukhari

dalam pembahasan tentang Asy-Syuruth (syarat-syarat) melalui jalur
yang tersebut di tempat ini. Adapun lafazhnya di bagian akhir hadits

adalah, f|'ei ,+-br ,;;'t io h' {* !, J'y1Js:{' ^t"t U. L1i ,1Jt

,'*t j fr"Att (Ketika menyelesaiknn persoalan kitab [perjanjian

perdamaianJ, Rasulullah SAI( berkata kepada para sahabatnya,
"Berdirilah dan sembelih [kurbanJ kemudian cukurlah [rambut]).".
Lalu disebutkan sisa hadits tersebut, di dalamnya terdapat perkataan

Ummu Salamah kepada Nabi SAW , & ry nlL t:t;i ti# r j ,L';i
i*i 'oa.e bt) 'aii.'* C'* ,'el.t;'-# (Keluarlah, kemudian jangan

berbicara satu kata pun kepada salah seorang di antara mereka

hingga engkau menyembelih budn [hewan kurbanJmu. Maka beliau

keluar lalu menyembelih hewan kurban, setelah itu memanggil tukang

cukur, lalu tukang cukur tersebut mencukurnya). Maka, diketahui

bahwa Imam Bukhari hanya menyebutkannya dari segi makna.

Kalimat "saat terhalang sampai ke Ka'bah" metupakan isyarat

bahwa urutan seperti itu khusus bagi merekayang terhalang sampai ke

Ka'bah. Urutan seperti itu tidak wajib saat kondisi normal. Hanya saja

Imam Bukhari tidak menyinggung apa yang mesti dilakukan oleh

orang yang mencukur sebelum menyembelih. tbnu Abi Syaibah
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meriwayatkan melalui jalur Al A'masy dari Ibrahim, dari Alqamah,

dia berkata, ?t y (la dikenai sanksi menyembelih hewan).

Kemudian Imam Bukhari mengutip hadits Ibnu Umar yang telah

disebutkan pada bab sebelumnya secara ringkas, "Beliqu menyembelih

budn (hewan kurban) dan mencukur rambutnya". Al Baihaqi
meriwayatkan melalui jalur Abu Badr Syuja' bin Al Walid dengan

tafazh,'$d.q|eif ipG1' yid6ii' yil' +ti
fu;!:i.'Jt i"'.oi'Jtti thl,eat'gJ; t oi't!p;- r ,l6i /Jt furLfui'
*7 i,:ul ,.:;ir 1^Srv ngguhnya Abdullah bin Abdullah dan Salim bin

Abdullah telah berbicara kepada Abdullah bin Umar pada malam-
malam Al Hajjaj menyerqng lbnu Az-Zubair, keduanya berkata,
"Tidak bahaya bagimu apabila tidak menunaikan haji tahun ini,
sesungguhnya kami khawatir kamu akan terhalang untuk sampai ke

Baitullah (Ka'bah) " Maka dia berkata, "Kami telah keluar..."). Lalu
disebutkan dengan redaksi yang sama seperti riwayat Bukhari, dan

pada bagian akhirnya ditambahkan, 'ej i (Kemudian dia kembari).

Al Ismaili menyebutkan melalui jalur Abu Badr, tetapi tidak
mencantumkan bagian awal kisah tersebut. Kemudian dia
menyebutkannya melalui jalur lain dari Abu Badr, "Diriwayatkan dari
Ibnu Umar bahwasanya dia berkat u, $ 6 ',ii #t ui q ,E 'oi

:Fiu,",Y6 ,A 6b 'ru.i y ht & l, J?: (epaoita aku terhatang

untuk sampai ke Baitullah, makn aku akan melakukan hol yang sama

seperti yang dilakukqn oleh Rasululloh SAW saat aku bersomanya.

Beliau ihram untuk umrah).

Ibnu At-Taimi berkata, "Imam Malik berpendapat, apabila
seseorang terhalang untuk sampai ke Baitullah, maka dia tidak harus
menyembelih kurban. Namun, hadits ini menjadi hujjah untuk
menolak pendapatnya, karena dalam hadits itu disebutkan hukum dan
sebabnya. Adapun sebabnya adalah terhalang sampai ke Ka,bah,
sedangkan hukum yang ditetapkan adalah menyembelih (kurban).
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Maka secara zhahk hukum tersebut sangat berkaitan erat dengan

sebabnya."

4. Orang yang Mengatakan bahwa Orang yang Terhalang Sampai

ke Ka'bah, Maka Dia Tidak Wajib Menggantinya

.r. o. z .. , c / c / i ". / ,o o . ,t '

r"G J\ f r,"fu f e G.t ,t .b ,2, :., L'i, JG's

io ri ,i*r,'^L._"'i o?''tA 3\,Je.,;'^;',
,$:-C e ott'o{1 ,'e,'; \', ,ry fy d:"*'ri )'i'&
',:i 

1tb-,t"ol's ,y..e-;a-'oi ry ) 0K 'u\i';: "y-,, .l't
'ri:;*'tli1;',iG't 'kq41 * & E| 4;.q-
ht,u o;t o.t ,*;n\'1 ,ss ;3'i',si g.i#;';:';
;A'F ,t tb', \F-3 \:lF a'-;u';t*:0 et QL
l'

";t oi '3'i ! i ,4t ,)t'q4r'S*1"oi )+'1 .-rrrbst';a

.'i rs!"A \'1 ,* rrfi'u( rLi ';i &') ^lL i,' J:"
o"o-lrl qqGyAb

Rauh berkata dari Syibl, dari lbnu Abi Najih, dari Mujahid, dari

Ibnu Abbas RA, "Sesungguhnya (kewajiban) mengganti itu hanya

bagi orang yang mengurangi pelaksanaan hajinya karena bersenang-

senang. Adapun orang yang tertahan oleh halangan atau lainnya, maka

dia boleh tahallul dan tidak (harus) kembali lagi. Apabila seseorang

membawa hewan kurban dan ia terhalang sampai ke Ka'bah, maka dia

(boleh) menyembelihnya bila tidak mampu mengirimnya. Tetapi
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apabila dia mampu mengirimnya, maka dia tidak boleh tahallul hingga

hewan kurban yang dikirimnya sampai ke tempat penyembelihannya."

Malik dan lainnya berkata, "Hendaknya dia menyembelih

hewan kurban dan mencukur rambut di mana saja dan dia tidak harus

menggantinya, sebab di Hudaibiyah Nabi SAW dan para sahabatnya

menyembelih, mencukur dan halal melakukan segala sesuatu (yang

terlarang saat ihram) sebelum thawaf dan sebelum hewan kurbannya

sampai ke tempat penyembelihan. Kemudian tidak disebutkan bahwa

Nabi SAW memerintahkan kepada seseorang untuk mengganti

sesuatu dan tidak pula kembali untuk melakukan umrah yang tertunda.

Sementara letak Hudaibiyah adalah di luar wilayah tanah Haram."

i. .,. ,o -,.1 
,.to. \,, ..t .c \.,,.o, '.i ,t( o.

,)\, Cr ui Ju t-cit At ubt -* ,t 1' -t"c it 
S:u JP

i t;b ts Gb Qt ; L"rL Lt '*rjr ap \:#, kL

* 4t oi S*i i t&j#:u {*', ^)L\t ., ,hr J'y,
';L ; iur .r* oI i,.=i*ir ?G {.,*;'J^i Jk *', + ir

.:.' , 
o

;lw :,*i j|du ,:b \ttit'i 11 :Jta :ii e, b
c! -.o tl. .. 'n . o

A $';)t i'#ltu!!

.oi. !c,
.r3Jal a ca:e

'.*rl'$ ;t i..q,;l,\rr \t ta li 6

t1;*" ut"Ji a1L: ,l;1 Grp 14 -v
1813. Dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar RA berkata ketika

berangkat ke Makkah untuk melaksanakan umrah saat terjadinya

fitnah, "Apabila aku terhalang untuk sampai ke Baitullah (Ka'bah),

maka kami akan melakukan seperti yang kami lakukan bersama

Rasulullah SAW. Dia melakukan ihram untuk umrah, karena Nabi

SAW melakukan ihram untuk umrah pada peristiwa Hudaibiyah."

Kemudian Abdullah bin Umar memperhatikan persoalannya lalu
berkata, "Tidaklah urusan keduanya melainkan satu." Setelah itu, dia
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menoleh kepada para sahabatnya seraya berkata, "Tidaklah urusan

keduanya melainkan satu. Aku menjadikan kalian sebagai saksi,

sesungguhnya aku telah mewajibkan haji bersama umrah." Kemudian

dia thawaf untuk keduanya dengan satu kali thawaf, dan dia

menganggap hal itu telah mencukupi baginya, dan dia pun

menyembelih hewan kurban.

Keterangan Hadits:

(Bab Orong yang Mengatakan bahwa Orang yang Terhalong

Sampai Ke Ka'bah, Maka Dia Tidak Wajib Menggantinya). Yakni,
tidak ada kewajiban untuk mengganti ibadah yang terhalang, baik haji

maupun umrah. Ini adalah pendapat jumhur ulama.

C\t Jtl: (Rauh berkata). Dia adalah Rauh bin Ubadah. Riwayat

ini telah disebutkan dengan sanad yang mqushul oleh Ishaq bin
Rahawaih dalam tafsir-nya dari Rauh, sama seperti sanad di atas.

Namun, hanya sampai pada Ibnu Abbas (mauqufl. Yang dimaksud

dengan "bersenang-senang" di sini adalah melakukan hubungan

suami-istri. Sedangkan kalimat, "la ditahan oleh halangan", dalam

riwayat Abu Dzar disebutkan, \lb & (Dict ditahan oleh musuh).

Adapun maksud "atqu selainnya" adalah sakit atau kehabisan bekal.

Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan riwayat yang sama seperti

sanad ini, yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir melalui jalur Ali bin Abi
Thalhah dari Ibnu Abbas, * U€ ot) ,ta:iu;ai, y f*l|e|+ US itl
il^b;r$ ^ll i;;j.it (Apabila ftu adalah haji Islam (wajib), maka wajib

diganti; sedangkan bila bukan haji fardhu, maka dia tidak wajib

menggantinya).

Adapun lafazh, 'U 'nat '*" ,t H f b. ,r4- bt 7$lr 
"oy1

(apabila ia mampu mengirim hewan kurban, maka ia tidak boleh

tahallul hingga hewan tersebut sampai ke tempat penyembelihannya),

merupakan masalah yang diperselisihkan oleh para sahabat dan para
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ulama setelah generasi mereka. Mayoritas ulama mengatakan, "Orang

yang terhalang sampai ke Ka'bah hendaknya menyembelih hewan

kurban dimana ia tahallul, baik di luar atau di dalam wilayah tanah

Haram". Sementara Abu Hanifah mengatakan bahwa dia tidak boleh

menyembelihnya, kecuali di dalam wilayah tanah Haram. Lalu para

ulama yang lain memberi perincian seperti yang dikatakan oleh Ibnu
Abbas di atas, dan inilah yang menjadi pegangan.

Adapun sebab perbedaan mereka dalam hal itu adalah;

perbuatan Nabi SAW yang menyembelih hewan kurban (hadyu) pada

peristiwa Hudaibiyah, apakah di dalam wilayah tanah Haram atau di
luarnya. Atha' berkata, "Nabi SAW tidak menyembelih pada peristiwa
Hudabiyah kecuali di dalam wilayah tanah Haram." Perkataan ini
disetujui oleh Ibnu Ishaq. Sementara ulama yang lain mengatakan,

"Sesungguhnya beliau menyembelih di luar wilayah tanah Haram".
Ya'qub bin Suffan meriwayatkan melalui jalur Majma' bin Ya'qub
dari bapaknya, dia berkata, U.t;bi| Pt rlr. iU' ,rp n' ,ty, * $

iF ep:tt'i;te'd;;,i Hr hr c;1 ,riat;j ?rdurt\lvJ (Ketika

Rasulullah dan para sahabatnya tertahan, maka mereka menyembelih

[kurbanJ di Hudaibiyah serta mencukur rambut. Lalu Allah mengirim
angin yang menerbangkan rambut-rambut mereka dan
menjatuhkannya di wilayah tanah Haram).

Ibnu Abdil Barr berkata dalam kitab Al Istidzkar, "Hal ini
menunjukkan bahwa mereka mencukur rambut di luar wilayah tanah

Haram."

Saya (lbnu Hajar) katakan, bahwa pendapat ini tidak kuat.
Kenyataan bahwa mereka mencukur rambut di luar wilayah tanah

Haram karena ditahan untuk memasukinya tidak berarti bahwa mereka

tidak mengirim hewan kurban (hadyu) bersama orang yang akan

menyembelihnya di dalam wilayah tanah Haram, dan hal itu telah

disebutkan dalam hadits Najiyah bin Jundab Al Aslami, 'J?t 
U ,'Ci

,fi ,e'rJ e 6:rti e g49
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Rqsulullah, kirimlah hewan kurban (al hadyu) bersamaku agar aku

menyembelihnya di wilayah Haram". Maka, beliau melakukannya).

Imam An-Nasa'i meriwayatkannya melalui jalur Isra'il dari Majza'ah

binZahir, dari Najiyah. Ath-Thahawi juga meriwayatkan melalui jalur
lain dari Isra'il, akan tetapi disebutkan "Diriwayatkan dari Najiyah,

dari bapaknya". Hanya saja adanya kejadian tersebut tidak

berkonsekuensi bahwa hal itu adalah wajib hukumnya. Bahkan makna

zhahir kisah di atas menyatakan bahwa mayoritas sahabat

menyembelih di tempatnya, sedangkan mereka berada di luar wilayah

tanah Haram, dan ini menunjukkan bahwa hal itu diperbolehkan.

ept W.U 
'SA1 

lUatik dan lainnya berkata). Pernyataan ini

tercantum dalam kitab At Muwqththa', ,9 '*3 y ht {* *t'J'r't'oi'oi|p 
:d F q rbi 6-\j3 r*i +4r r:rt i-du,'i.t^bij 3L

&.(lr At|F- of 'ip 
t c-Jr,' fj'"t|ri \anwasanya Rasulutlah SAW

tahallul bersama pqra sahabatnya di Hudaibyah, mereka

menyembelih heu,an kurban serta mencukur rambut kepala mereka

dan halal mengerjakan segala sesuatu [yang terlarang saat ihramJ

sebelum mereka thawaf di Kq'bah, dan sebelum hewan kurban

tersebut sampai kepadanya). Kemudian kita tidak mengetahui bahwa

Rasulullah memerintahkan seseorang di antara para sahabatnya dan

orang-orang yang bersamanya untuk mengganti dan mengerjakannya

kembali. Imam Malik ditanya tentang orang yang terhalang oleh

musuh, maka dia berkata, "Ia boleh tahallul, lalu menyembelih hewan

kurban dan mencukur rambut di mana ia tertahan dan tidak harus

mengganti."

Adapun perkataan Imam Bukhari "Dan ulama lainnya", maka

yang nampak bagiku bahwa yang dia maksud adalah Imam Syaf i.

Sebab perkataannya di bagian al<hir "Sementora Hudaibiyah di luar
wilayah tanah Horom", adalah perkataan Imam Syaf i dalam kitab Al
Umm. Telah dinukil pula darinya bahwa sebagian Hudaibiyah berada

di dalam wilayah tanah Haram dan sebagiannya berada di luar wilayah
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tanah Haram. Akan tetapi Rasulullah menyembelih di luar wilayah
tanah Haram berdasarkan firman Allah dalam surah Al Fat\ ayat 25,
';"; * oi t'k" €.41) Ttvlr t*it y f\!*1(Dan mereka orons-

orang kafir menghalangi kamu dari [masukJ Masjidil Haram don
menghalangi hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya).

Dia berkata, "Menurut ulama tempat penyembelihan hewan

kurban adalah seluruh wilayah tanah Haram. Sementara Allah SWT
telah mengabarkan bahwa mereka terhalang dari hal tersebut." Dia
berkata, "Maka di mana saja seseorang tertahan, hendaknya ia
menyembelih hewan kurban di situ lalu tahallul; dan tidak ada

(keharusan) baginya untuk mengganti, karena Allah tidak
menyebutkan masalah mengganti. Seandainya hal itu wajib, niscaya

Nabi SAW akan memerintahkan mereka."

Dalam kitab Al Umm,Imam Syaf i juga berkata, "Nama umrah
qadha' itu diambil dari kata qadha' yang bermakna ketetapan, yakni
umrah tersebut terlaksana berdasarkan perjanjian dan kesepakatan

antara Nabi dengan kaum Quraisy, bukan berarti mereka diwajibkan
untuk mengqadha' (mengganti) umrah yang tertunda tersebut."

Al Waqidi meriwayatkan melalui jalur Az-Zuhri dan dari jalur
Abu Mi'syar serta selain keduanya, mereka berkata, "Rasulullah SAW
memerintahkan para sahabatnya untuk umrah, maka tidak ada di
antara mereka yang tidak turut serta kecuali mereka yang terbunuh di
Khaibar atau telah meninggal dunia. Sebagian sahabat yang tidak ikut
dalam peristiwa Hudaibiyah juga ikut bersama beliau dalam umrah
tersebut. Jumlah mereka mencapai 2000 orang." Namun, ada

kemungkinan untuk mengompromikan riwayat ini -jika terbukti
akurat- dengan riwayat sebelumnya bahwa perintah yang dimaksud
dipahami di bawah konteks istihbab (disukai), sebab Imam Syaf i
sangat tegas menyatakan bahwa sejumlah sahabat yang ikut dalam
peristiwa Hudaibiyah tidak ikut melaksanakan umrah qadha' tanpa

adanya udzur syar'i.
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Al Waqidi meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar, dia berkata,

"Umrah ini bukanlah sebagai pengganti, tetapi merupakan syarat yang

diajukan oleh kaum Quraisy kepada kaum muslimin untuk

melakukannya pada tahun berikutnya, yaitu pada bulan dimana orang-

orang musyrik menghalangi mereka."

q 'OV { (kemuaian beliau thawaf untuk keduanya), yakni

untuk haji dan umrah. Hal ini menyelisihi pendapat para ulama Kufah

yang berpendapat wajib dilakukan dua thawaf untuk haji dan umrah.

5. Firman AIIah

.'.A9\
oi .z . o'.lo

1r La_y fbU 'sSitil?4i'ry o

&lJ OG4)

"Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di
kepalanya (alu ia bercukur) maka wajiblah atasnya membayar

fidyah, yaitu berpuasa otqu bersedekah atau menyembelih hewan

kurban" (Qs. Al Baqarah (2): 196) Dia diberi kebebasan memilih,

adapun puasa dilakukan selama tiga hari.

oi. f , i. ), 10t z o, tc. 1, l,o t c o'- o.
4-1, dJJl LjI", 4!l J_f .l ;ro a* d)\ tf I c-F J \*r5 ,f
:Jra 

,ln, i';', U ,e ils .',{;r9 !r;I 'L\Ji ,'.,1u'ffi *')
"si ,l() a:x s*': ,*ir}vr ,&'r + ht ,b it J";',

,?",1;t'ri ,j1t; + *i
1814. Dari Ka'ab bin Ujrah RA, dari Rasulullah SAW

bahwasanya beliau bersabda, "Barangkali kutu di kepalamu telah

,(1 ue {iat t1:u "*,) ei @; "ri tt:tb
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mengganggttmu." Dia berkata, "Benar, wahai Rasulullah!" Maka
Rasulullah SAW bersabda, "Cukurlah rambutmu, dan berpuasalah
tiga hari, atau berilah makan enom orong miskin atau sembelihlah
kurban berupa seekor kambing."

Keterangan Hadits:

Kalimat "diberi kebebasan memilih" adalah perkataan Imam
Bukhari yang disimpulkan dari kata o'atou" yang terulang-ulang pada

ayat di atas. Hal itu telah diisyaratkan pada bagian awal bab "Kafarat

[tebusan] Sumpah". Dia berkata, 'Nabi SAW telah memberi Ka'ab
pilihan dalam hal fidyah (tebusan)." Lalu diriwayatkan dari Ibnu
Abbas, Atha' dan Ikrimah, "Apa-apa yang disebutkan dalam Al
Qur'an dengan kata 'atau', maka seseorang boleh memilih diantara
hal-hal tersebut."

Keterangan tentang bolehnya memilih salah satu di antara
bentuk fidyah terdapat dalam riwayat yang dikutip oleh Abu Daud
melalui jalur Asy-Sya'bi dari Ibnu Abi Laila, dari Ka'ab bin Ujrah
bahwa Nabi SAW berkata kepadanya, '- bii }8} U:^rd 

-'ol
e,it +'oy: ,g6 z""rs'*i (Apabila engkau mau, mako berkurbanlah;

dan apabila engkau mau, maka berpuasalah tiga hari, dan apabila
engkau mau, maka berilah makan [orang miskinJ).

Dalam riwayat Malik yang terdapat dalam kitab Al Muwaththa'
dari Abdul Karim, di bagian akhir hadits itu dikatakan, 'a;i U_s i,si

't7i 
lmana saja di antorqnyo yang engkou lakukan, maka telah

mencukupi bagimu).

Adapun kata "puasa" yang disebutkan secara mutlak dalam ayat
dibatasi dengan "tiga hari" dalam hadits. Ibnu At-Tin dan yang
lainnya berkata, "Syariat telah menjadikan puasa satu hari di tempat
ini sebanding dengan satu sha' (makanan), sementara pada masalah
tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadhan ditetapkan bahwa satu
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hari puasa sebanding dengan satu mud. Demikian pula dalam masalah

zhihart dan berhubungan intim di siang hari bulan Ramadhan."

Sedangkan pada kafarat sumpah, satu hari puasa ditetapkan sebanding

dengan 3 li3 mud.

Ibnu Abdil Barr meriwayatkan dari Ahmad bin Shalih Al
Mishri, ia berkata, "Hadits Ka'ab bin Ujrah tentang fidyah adalah

Sunnah yang dipraktikkan dan tidak ada yang meriwayatkannya dari

sahabat selain dia. Lalu tidak ada pula yang meriwayatkan darinya

selain Ibnu Abi Laila dan Ibnu Ma'qil." Kemudian dia berkata, "Ini
adalah Sunnah yang diambil penduduk Madinah dari penduduk

Kufah."

Saya (lbnu Hajar) katakan, bahwa pernyataan Ibnu Shalih perlu

ditinjau kembali, sebab Sunnah ini telah dinukil dalam riwayat

sejumlah sahabat selain Ka'ab. Di antaranya adalah Abdullah bin Amr
bin Al Ash yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani serta Ath-Thabari,
Abu Hurairah RA yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, Ibnu

Umar yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari, Fadhalah Al Anshari dari

seseorang yang tidak dituduh berdusta di antara kaumnya yang juga

diriwayatkan oleh Ath-Thabari. Kemudian diriwayatkan pula dari

Ka'ab bin Ujrah 
-selain 

para perawi yang disebutkan di atas- Abu

Wa'il yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Muhammad bin Ka'ab Al

Qurazhi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Yahya bin Ja'dah yang

diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan Atha' yang diriwayatkan oleh

Ath-Thabari. Lalu dinukil pula dari Abu Qilabah dan Sya'bi dari

Ka'ab, dan riwayat keduanya dikutip oleh lmam Ahmad. Akan tetapi

yang benar adalah bahwa di antara keduanya terdapat perantara, yaitu

Abu Laila, menurut pendapat yang benar.

Imam Bukhari telah menyebutkan hadits Ka'ab ini pada empat

bab berturut-turut. lalu ia menyebutkannya pula dalam pembahasan

tentang Al Maghazi (peperangan), Ath-Thibb (pengobatan), dan

' Zhiha, adalah menyamakan istri dengan wanita yang tidak halal dinikahi, seperti seorang
suami berkata kepada istrinya, "Engkau sama seperti ibuku". ll/allahu a'lam -penerj.
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tentang Kafarat Al Aimctn (tebusan sumpah) melalui beberapa jalur

yang lain. Namun, semuanya menyatu pada Ibnu Abi Laila dan Ibnu

Ma'qil. Maka, pernyataan Ahmad bin Shalih yang bersifat mutlak

bahwa hadits itu shahih harus diberi batasan.

arii ,j6 ,31 i-t1=o h' .,I; l' J'fl ,f (Diriwayatkan dari

Rosulullah SAW bahwa beliou bersabda, "Barangkali engkau...").

Dalam riwayat Asyhab telah disebutkan, "sesungguhnya Rasulullah

SAW bersabda kepadanya". Sementara dalam riwayat Abdul Karim

disebutkan, ii' AsU ;;:' t', ru',1"o h' t- lt )"i '* o€ fi
(Bahwosonya beliau bersama Rasulullah SAW dalam keadaan ihram,

maka beliau meroso terganggu oleh kutu). Dalam riwayat Saif pada

bab berikutnya disebutkan, #du Ji y it' ,,La it J':.i ,,P Uii

e.{.+F 'a;?r}sa ,'Js e |.i .aXrt;'g;-;i"1 ,j66 )45 '.iW- s.i:;
(ylt q a;\i " :1 6-f 'e ug o.rl .rli :* ul ;Ja -+:
(Rasulullah SAW berhenti di hadapanku ketika di Hudaibiyah,

sedangkan kutu berjatuhan dari kepalaku, maka beliau bersabda,

"Apakah kutu itu menggonggumu?" Aku berkata, "Benor." Beliau

bersabda, "Cukurlah rambutmu." Lalu beliau berkata, "Padakulah

turun ayat 'Barangsiapa di antara kalian ada yang sakit atau ada

gangguan di kepalanya'. ").

Kemudian dalam riwayat Abt Az-Zubair dari Mujahid yang

diriwayatkan oleh Ath-Thabrani ditambahkan bahwasanya beliau

ihram pada bulan Dzulqa'dah. Sedangkan dalam riwayat Mughirah

dari Mujahid yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari disebutkan bahwa

dia bertemu dengan Nabi SAW di dekat pohon dimana beliau dalam

keadaan ihram. Dalam riwayat Ayyub dari Mujahid disebutka, ';O ;i
gtt c is-Nrt y';'6:sil s?t fr,j,j' $ ru, f ilt e U'
(Nabi SAW datang kepadaku don aku sedang menyalakan api di

bqwah periuk, dan kutu bertebaran di kepalaku). Dalam riwayat Ibnu

'Aun dari Mujahid ditambahkan, 'a;56 ilul ,cr'ti;d iii 'jrii (Beliau
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bersabda, "Mendekatlah." Mako, aku pun mendekat. Lalu beliau

bersabda, " Apakah menggqnggumu....").

Dalam riwayat Ibnu Bisyr dari Mujahid dikatakan , ht )|'1g &

d.U,€i ,J'6 it; #r vf ui ctlf ,*i {;t;iu&3 * b, j,
'$:6,irit';riit i' e'4t e. p,f t,P s"icsirtilst'ctu-i;?i

lflt ff U{t ,,56 ,rt,ili tar-i, itlo gami ada bersama Rasulullah

SAW di Hudaibiyah, sedang kami dalam keadaan ihram dan telah

dihalangi oleh koum musyrikin. Aku memiliki rambut yang cukup

lebat, sehingga kutu berjatuhan di wajahku. Maka beliau bersabda,

"Apalrah kutu di kepalamu mengganggumu?" Aku berkata, "Benar."

Dia berkato, "Maka diturunkanlah ayot ini.").

Dalam riwayat Abu Wa'il dari Ka'ab disebutkan , #';A U';i
gyb" ,:r\ *i uii qv6 *i y ir' ,r,; ..l' 1, Ei o?t puru

berihram dan kutu di kepalamu menjadi banyak. Lalu hal itu sampai

kepada Nabi SAIY, maka beliau mendatangiku dan aku sedang

memasak di sualu periuk untuk sahabat-sahabatku). Dalam riwayat

Ibnu Abi Najih dari Mujahid disebutkan, ,yi ,P gat'ui'.5'tyiiTt

;Y- oi i76 ,C,jf tCrirri 'S_:,6 isut lOtttou SAW melihatnya dan

sesungguhnya kutu berjatuhan ke wajahnya. Moka beliau bersabda,
"Apalenh kutu di kepalamu mengganggumu?" Dia berkata, "Benar."

Maka Nabi memerintahkannya untuk mencukur rambutnya). Mereka

saat itu berada di Hudaibiyah dan beliau tidak menjelaskan bahwa

mereka telah tahallul (keluar dari ihram), sementara mereka demikian

ambisius untuk masuk ke Makkah. Maka Allah SWT menurunkan

ketentuan fi dy ai (tebusan).

Ath-Thabrani meriwayatkan melalui jalur Abdullah bin Katsir

dari Mujahid dengan tambahan tersebut. Lalu dalam riwayat I.1T
Ahmad dan Sa'id bin Manshur dari Abu Qilabah disebutkan, ;b'd.i

V; ,lLpi',1$rl' q ,tit ,t:F F'oi'Cb (Aku menderita
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banyak kutu, hingga aku mengira setiap rambut di kepalaku dipenuhi
kutu dari aknr hingga ujungnya). Sa'id menambahkan, .3At n;513
(Dan aku seoreng yang memiliki rambut yang bagus). pada bagian
awal riwayat Abdullah bin Ma'qil yang akan disebutkan setelah satu

bab disebutkan, 'zbe 
€Ui ,Jui'fg, f 'd|-;:;i i f d\A,

,t.e.'t * iw" Sati Pi y it ,{* iior J?t 4'e ,?o 6 e3
,s;1 v +t git ,s1i * t; :)ut 1lt<u duduk di hadapan Ka'ab bin

Ujrah dan bertanya kepadanya tentang fidyah, maka dia berkata,
"Ayat itu turun kepadaku secora khusus, dan berlaku untuk kalian
secqro umum. Aku pergi menemui Rasulullah SAW sedang kutu
berjatuhan di wajahku, maka beliou bersabda, 'Aku tidak pernah
menyangkn sakit yang menimpamu telah mencapai seperti yang aku
lihat'."). Kemudian Imam Muslim menambahkan melalui jalur ini,

<t? qury) pi :y ,f iiLi lUot* oku bertanya kepadanya tentqns

ayat, "Maka hendaklah ia memboyor fidyah (tebusan) berupa
puosa".). Dalam riwayat Imam Ahmad melalui jalur lain disebutkan,

*'t f rtt ou slt ,4,i * e,ft €e3 ,#.3 ti, e,[;;ite)
# i.4;j;t L\t ;.;r',y;iiX.eu.tltsJ,Jte G.I)ei G.ni dt,y'rA
(Kutu berjatuhon di kepalaku, jenggotku hingga alis dan kumisku.
Lalu hal itu sampai kepada Nabi sAW, moks beliau mengirim utusan
kepadaku untuk memanggilku. Ketikn melihatku beliau bersabda,
"Sungguh engkau telah ditimpa coboan, sedang kami tidak
menyadari. Panggilkan tukang bekam." Lalu ia mencukurku).

Dalam riwayat Abu Daud melalui jalur Al Hakam bin Utaibah
dari Ibnu Abi Laila, dari Ka'ab disebutkan, ob'-t'fr ,j; ir* ,i.bi
€*. (Aku terserang banyok kutu fdi kepalaJ, hingga aku

mengkhawatirknn penglihatonku). Lalu dalam riwayat Abu Wa'il dari
Ka'ab yang diriwayatkan Ath-Thabari disebutkan, *\ ti; 

'"rf;

,)]At *'$6 6aiou menggosok kepalaku dengan tangannya, mqka
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kutu berjatuhan darinya). Ath-Thabari menambahkan melalui jalur Al
Hakam, inr 'J7) 

U "ld,-r3 ,Lii ,.slfi ri bl (Sungguh ini adalah

gongguan. Aku berkata, "sangat mengganggu, wahai Rasulullah
sAWr').

Untuk mengompromikan perbedaan pada perkataan Ibnu Abi
Laila dari Ka'ab bahwa Nabi SAW lewat dan melihatnya, dengan
perkataan Abdullah bin Ma'qil bahwasanya Nabi SAW mengirim
utusan kepadanya lalu beliau melihatnya, ada pendapat yang

mengatakan bahwa pada mulanya Nabi melewati Ka'ab, lalu beliau
melihatnya pada kondisi demikian. Maka, Nabi memanggilnya dan
berbicara dengannya. Setelah itu, dia mencukur rambutnya di hadapan
beliau. Masing-masing dari keduanya menukil apa yang tidak dinukil
oleh yang lainnya. Hal ini diperjelas oleh perkataamtya pada riwayat
Ibnu 'Aun, "Beliau bersabda, 'Mendekstlah,. Maka, aku pun
mendekat." Secara zhahir perintah untuk mendekat ini menyusul
setelah Nabi melihat dia saat melewatinya, waktu dia sedang
menyalakan api di bawah periuk.

'ott* 3r'5i l'lii (Barangkori engkau terganggu oreh kutu di

kepalomu). Al Qurthubi berkata, "lni adalah pertanyaan untuk
memastikan illat (sebab) hukumnya. Ketika dia mengabarkan kepada
Nabi tentang kesulitan yang dihadapinya, maka beliau memberinya
keringanan. Riwayat ini menjadi dalil bahwa fidyah itu dikeluarkan
karena membunuh kutu. Namun pandangan ini mendapat tanggapan,
sebab dalam riwayat disebutkan pula tentang mencukur. Secara zhahir
membayar fidyah adalah akibat mencukur rambut. Ini adalah dua
pendapat dalam madzhab Syaf i. Perbedaan ini menjadi masalah
apabila seseorang mencukur rambutnya dan tidak membunuh kutu."

e)3Li:)'$Lr (cukurlah rambut di kepalamu dan berpuasaloh).

Ibnu Qudamah berkata, "Kami tidak mengenal adanya perbedaan
tentang cara menghilangkan rambut; baik dengan pisau, gunting, batu
tajam, atau selain itu." Tapi Ibnu Hazm mengemukakan pendapat
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yang ganjil, dimana dia mengecualikan mencabut rambut. Dia berkata,

"Semua cara menghilangkan rambut dapat disamakan hukumnya

dengan mencukur, kecuali mencabutnya."

" ?' ".irbl 
-j (atau berilah makan). Dalam riwayat ini tidak ada

penjelasan tentang kadar makanannya. Namun, hal itu akan

diterangkan setelah satu bab. Makna yang zhahir adalah bolehnya

memilih antara puasa dan memberi makan. Begitu pula dengan

perkataannya, "atau berkurbanlah dengan seekor kambing!'- Konteks

riwayat di bab ini sesuai dengan ayat.

Di bagian awal bab ini disebutkan bahwa riwayat Abdul Karim

sangat tegas menyatakan adanya kebebasan untuk memilih kafarat

yang ada, "Mano saja di ontara hal itu yang engkau lakuknn, niscaya

telah mencukupi". Demikian pula riwayat Abu Daud, "Jika engknu

mau... jika engkau mou...". Selaras dengannya riwayat Abdul Waris

dari Ibnu Abi Najih, yang diriwayatkan oleh Musaddad dalam

Musnad-nya. Akan tetapi riwayat Abdullah bin Ma'qil 
-yang 

akan

disebutkan setelah satu bab- mengindikasikan bahwa pilihan hanya

terjadi antara puasa dan memberi makan bagi siapa yang tidak mampu

berkurban, *i'tt I ;Sa,x ,i6 {a*"r43i ,SG gettau SAW bersabda,

"Apakah engkau (mampu) mendapatknn knmbing?" Dia berkata,

"Tidak." Maka beliau bersabda, "Berpuasalah atau berilah

makan!). Sementara dalam riwayat Abu Daud disebutkan, \it ',!;i1

;;'u' oV ,'5t5,) ,j6 (Apakah ada bersamamu hewan kurban?"

Dia berkata, "Tidak." Beliau bersabda, "Apabila engkau mau, maka

berpuasalah.").

Dalam riwayat Ath-Thabrani setelah perkataannya "Aku tidak

menemuksn hewan kurban", ditambahkan, "Beliau bersabda, 'Berilah

makant' Dia berkata, 'Aku tidak mendapatkan sesuatu untuk memberi

makan'. Beliau bersabda,' Berpuasalah' ."
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Berdasarkan riwayat ini maka Abu Awanah berkata dalam kitab
shahih-nya, "lni merupakan dalil bahwa orang yang mendapatkan
hewan untuk dikurbankan, maka dia tidak boleh berpuasa --{an tidak
pula memberi makan- akan tetapi aku tidak menemukan urama yang
berpendapat demikian kecuali apa yang diriwayatkan oleh Ath-
Thabrani dan selainnya dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, 'Hewan
kurban adalah seekor kambing. Apabila tidak didapatkan, maka satu
ekor kambing disamakan dengan dirham; dan dirham adalah makanan,
untuk disedekahkan, atau berpuasa untuk setiap setengah sha' satu
hari'." Abu Awanah meriwayatkan melalui jalur Al A,masy dari Sa,id
bin Jubair, dia berkata, "Hal itu aku sebutkan kepada Ibrahim, maka
dia berkata, 'Aku mendengar Alqamah berkata seperti itu,.,,

Dengan demikian, maka kedua versi riwayat tersebut perlu
dikompromikan. Para ulama mengompromikan keduanya dengan
beberapa cara, di antaranya:

Pertamu, apa yang dikatakan oleh Ibnu Abdil Barr
mengisyaratkan untuk melakukannya (kafarat) secara tertib, dan
bukan menunjukkan suatu kewajiban.

Keduo, apa yang dikatakan Imam An-Nawawi bahwa
maksudnya bukan berarti puasa dan memberi makan tidak mencukupi
kecuali bagi yang tidak menemukan hewan untuk dikurbankan.
Bahkan maknanya, beliau mengecek apakah sahabat tersebut mampu
mendapatkan hewan untuk dikurbankan atau tidak. Apabila dia
mampu mendapatkannya, maka Nabi akan memberitahukan
kepadanya bahwa ia bebas memilih antara berkurban, berpuasa atau
memberi makan. Namun, karena dia tidak mampu mendapatkimnya,
maka Nabi memberitahukan bahwa dia boleh memilih salah satu di
antara dua (yakni puasa atau memberi makan).

Kesimpulannya, pertanyaan beliau tentang kemampuannya
untuk mendapatkan kurban tidak berarti suatu keharusan, sebab
apabila dia mengatakan mampu mendapatkannya, ada kemungkinan
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Nabi akan menyerahkan kepadanya untuk memilih antara berkurban,

berpuasa atau memberi makan.

Ketiga, apa yang dikatakan oleh selain keduanya bahwa ada

kemungkinan ketika Nabi memberi izin kepadanya untuk mencukur

rambut akibat gangguan yang dialaminya, maka beliau berfatwa

kepadanya untuk menyembelih hewan berdasarkan ijtihad beliau atau

berdasarkan wahyu yang tidak tercantum dalam Al Qur'an. Ketika

sahabat tersebut mengatakan bahwa dia tidak mampu mendapatkan

hewan untuk kurban, maka turunlah ayatyang membolehkan memilih

antara berkurban, berpuasa atau memberi makan. Saat itu pula Nabi

memberinya kesempatan untuk memilih antara berpuasa atau memberi

makan, karena beliau telah mengetahui bahwa sahabat tersebut tidak

mampu berkurban. Lalu, ia pun berpuasa karena tidak mampu

memberi makan. Pandangan ini diperjelas oleh riwayat lmam Muslim

dalam hadits Abdullah bin Ma'qil yang tersebut di atx, "Apaknh

engkau mendapatkan kambing?" Aku berkata, "Tidak!" Maka,

turunlah ayat "Maka membayar fidyah berupa puasa, atau sedeftsh,

atau berkurban." Lalu beliau SAW bersabda, "Berpuasalah tiga hari

atau berilah makon."

Pada riwayat Atha' Al Khurasani dikatakan, "Berpuasalah tiga

hari atau berilah makan enam orang miskin". Dia berkata, "Nabi

SAW telah mengetahui bahwa aku tidak mempunyai sesuatu yang

dapat aku jadikan kurban." Namun konteks ayat tersebut

mengindikasikan untuk mendahulukan puasa daripada yang lainnya.

Tapi yang demikian tidak berarti puasa lebih utama di tempat ini

dibanding yang lainnya. Bahkan, rahasia di balik itu bahwa para

sahabat saat itu kebanyakan lebih mampu untuk berpuasa daripada

menyembelih atau memberi makan.

Dalam riwayat Abu Az-Ztbait diketahui bahwa Ka'ab

membayar fidyah dengan melakukan puasa. Lalu tercantum dalam

riwayat Ibnu Ishaq keterangan yang memberi asumsi bahwa dia

membayar fidyah dengan menyembelih hewan kurban, sebab
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lafazhnya,"Berpuasolah qlou berilah malun, atau sembelihlah seekor

kambing!'- Dia berkata" "Maka, aku pun mencukur rambutku lalu

berkurban."

Ath-Thabrani meriwayatkan melalui jalur yang lemah dari

Atha', dari Ka'ab di akhir hadits ini, "Aku berkata, 'Wahai

Rasulullah, pilihkanlah untukku!' Beliau bersabda, 'Berilah maksn

enom orang miskin'."

6. Firman Allah, nAtau Bercedekah.'Yaitu Memberi Makan
Enam Orang Miskin

';; * oi Jl Gi G G'Sr'&'e :Jte ratl; jr
,2

*:, y hr J, ar J;,'",r. G, :Jti 'tl* i*
.f ,t {*t;'l*:t;;i- ,Jd >u iW di.,'r.*--r,iu

;,-e) a,-1r :* d; "e,JG.4-r :)v'rl'*i; ie ,ii
J:"';:t ltd t;r\ )t g"l\ u ,ssi :11 ta)i'eiu
Sutr 'ri ,*; :7b're, :f ,l(: 

-^r*"n ,*i yh,
k,,

1815. Dari Mujahid, dia berkata: Aku mendengar ,0"n,
Abdurrahman bin Abu Laila bahwa Ka'ab bin Ujrah menceritakan
kepadanya, dia berkata, "Rasulullah SAW berhenti di hadapanku di
Hudaibiyah, sedang kepalaku banyak dihinggapi kutu. Beliau
bersabda, 'Apaknh kutu di kepalamu itu mengganggumu?' Aku
berkata 'Benar'. Beliau bersabda, 'Cukurloh rambutmu (atau

bersabda cukurlah)'." Ka'ab berkata, "sehubungan denganku turun
ayat'Borangsiapa di antqra kalian yang sakit atau ada gangguan di
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kepalanya' hingga akhir ayat." Nabi SAW bersabda, "Berpuasalah

tiga hari, atau bersedekoh satu faraq di antara enam orang, atau

sembelihlah hewan yang mudah didapat."

Keterangan Hadits:

(Bab firman Allah Azza wa Jalla "Atou bersedekah", yaitu

memberi makan enam orang miskin).lmam Bukhari mengisyaratkan

bahwa "puasal' yang ada dalam ayat ini masih bersifat mubham

(belum dijelaskan), maka Sunnah (hadits) telah menafsirkannya.

Demikianlah pendapat mayoritas ulama. Sementara Sa'id bin Manshur

meriwayatkan dengan sanad yang shahih dan Al Hasan, dia berkata,

iifj ip ,P'a:t*srt ,r,fi'a'F i:rb)t lPuasa selama sepuluh hari,

dan sedekah untuk sepuluh orang miskin). Ath-Thabari meriwayatkan

dari Ikrimah dan Nafi' dengan riwayat yang sama seperti itu. Menurut

Ibnu Abdil Barr, bahwa tidak ada seorang pun ahli fikih yang

berpendapat demikian.

o'g. (satufaraq). Faraq adalah satuan ukuran yang telah dikenal

di Madinah. I faraq sekitar 16 rithl. Dalam riwayat Ibnu Uyainah dari

Ibnu Abi Najih yang dikutip Imam Ahmad disebutkan, bahwa I Faraq

sama dengan 3 sha'. Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Abu

Qilabah dari Ibnu Abi Laila disebutkan , iL d,b f U €i # *i'ti
i5fJ (Atau berilah maknn tiga sha' kurma kepada enqm orang

miskin). Apabila benar bahwa I faraq sama dengan 3 sha', maka 1

sha' sama dengan 5 113 rithl, berbeda dengan mereka yang

mengatakan bahwa 1 sha' sama dengan 8 rithl.z

2 Ritht (ratl) satuan ukuran berat. I rithl lrak: 127 317 Dirham : 407,5 gram untuk

timbangan selain perak. I rithl perak = 480 Dirham = 12 uqiyah = 1428,4 gram (Mu jam
Lughat Al Fuqaha' , Dar An-Nafa'is, 1988 -ed.)
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7. Memberi Makan YzSha, untuk Fidyah

\.. , t,o t o

^, ,?r;:;.L; Jt J'd^ 'r,i t-o. o ). c, o ?
:dtJ J,4r,. d,/ olll + jp

,l,cit^;)i ;i* ^z
o . o i.,
G *ts

+*f ,i f:r*'#

,J6,&t & ;q 1;lt, *:r+r ir ,rt- a' J";, A
+ti6ir urf*G'jl 6rit-',**eli uj*"

. cr. ,
:Jui .,Y :ijir f;r:

.7W',-,rb;;SU
, /a .

1816. Dari Abdullah bin Ma,qil, dia berkata: Aku duduk di
hadapan Ka'ab bin Ujrah RA, lalu aku bertanya kepadanya tentang
fidyah. Maka dia berkata, "ra (ayat itu) turun berkenaan denganku
secara khusus, tetapi berlaku untuk kalian secara umum. Aku datang
kepada Rasulullah sAw sedangkan kutu berjatuhan ke wajahku.
Beliau sAw bersabda, 'Aku tidak pernoh menyangka sakit yang
menimpomu telah mencopai seperti apo yang aku lihat, atau aku tidak
menyangka kesulitan yang engkau olami telah mencapai seperti apa
yang aku lihat. Apakah engkau mendapatkan kambing?, Aku berkata,
'Tidak'. Beliau bersabda, 'Berpuasalah tiga hari, atau berilah makan
enam orang miskin, untuk setiap satu orang miskin setengah shq,.,,

Keterangan Hadits:

(Bab memberi makan % sha'untukfidyoft). yakni, untuk setiap
satu orang miskin dari makanan apa saja. Imam Bukhari
menjadikannya sebagai bantahan terhadap orang yang membedakan
antara gandum dengan yang lainnya.

aSt*

t-
J-*,
,,,
,4

.uri v
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Ibnu Abdil Barr berkata, "lmam Abu Hanifah dan para ulama
Kufah berpendapat bahwa apabila makanan yang diberikannya itu
berupa gandum, maka ukurannya adalah Yz sha', sedangkan kurma dan

yang lainnya adalah I sha'." Sedangkan dari Imam Ahmad dinukil
pendapat yang mirip dengan pendapat mereka. Namun, menurut Al
Qadhi Iyadh hadits tersebut membantah pendapat mereka.

i-,o t , .'-a:i* i cif Jt 'A+ (aku duduk di hadapan Ka'ab bin Ujrah).

Dalam riw'aya! Imam Muslim melalui jalur Ghundar dari Syu'bah

diberi tambahan, s.:;ir e. $t (don dia berada di masjid). Sementara

dalam riwayat Imam Ahmad dari Bahz disebutkan, i f jt, -la
,t :it tb ei:}L pa*u duduk di hadapan Ka'ab bin Ujrah di masjid

ini). Kemudian dalam riwayat Sulaiman bin Qarm dari Ibnu Al
Asbahani ditambahkan , yil, '* 4 (Yakni masjid Kufah).

) ,',,riii gk, berkata, "Tidak.-). Imam Muslim dan Ahmad

menambahkan, i? ,itt eU \i i* ii ?V'u hil 'nli ou Up

f-i y (Maka turunlah ayat ini, "Maka hendaHah ia membayar

fidyah berupa puasa, atau sedekah, atau berkurban". Beliau
bersabda, "Puosa tiga hari.").

9A 
'r;b, 

*'jk, @ntuk setiap seorang miskin satu sha').

Beliau mengulanginya dua kali.3 Dalam riwayat Ath-Thabrani dari

Ahmad bin Muhammad Al Khuza'i dari Abu Al Walid (guru Imam

Bukhari dalam riwayat ini) disebutk*, f gb '4,* Sk,6agi
setiap seorang miskin setengah sha' kurma). Dalam riwayat Imam

Ahmad dari Bahz, dari Syu'bah disebutkan, lfu gb '\(Setengah

sha' maknnan). Sedangkan dalam riwayat Bisyr bin Umar dari

t Dalam cetakan Bulaq disebutkan, "Demikian yang terdapat dalam naskah syarah Shahih Bukhari
yang terdapat pada kami". Namun kami tidak menemukan pengulangan yang dimaksud dalam naskah
Shahih Bukhari yang sempat kami t6liti. Sedangkan dalam riwayat Al Qasthalani disebutkan,
"Ditambahkan oleh Imam Muslim satu sha dan beliau mengulanginya dua kali".
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Syu'bah disebutkan, y Lt:c 'Jb (Setengah sha' hinthah

[gandum). Sementara riwayat Al Hakam dari Ibnu Abi Laila
mengindikasikan bahwa untuk fidyah adalah Yz sha' anggur kering
(zabib), karena dalam riwayat itu dikatakan, *';; i) ,t t|,i $-
i!t; (memberi makan I faroq anggur kering [zabibJ kepada enam

orqng miskin).

Ibnu Hazm berkata, "Dalam hal ini harus mengunggulkan salah
satu di antara riwayat tersebut, sebab semuanya menceritakan satu

kejadian di tempat yang sama dan berhubungan dengan satu orang."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa riwayat yang akurat dari
Syu'bah menyatakan, "Setengoh sha' mokonon". Adapun riwayat lain
menyebutkan kurma atalu hinthaft (gandum), maka perbedaan ini
mungkin berasal dari perawi. Sedangkan penyebutan..anggur kering,,
tidak saya temukan kecuali dalam riwayat Al Hakam, dan Abu Daud
telah menukil riwayat ini. Namun, dalam sanad-nya terdapat Ibnu
Ishaq, dimana riwayatnya dapat dijadikan pegangan bila berhubungan
dengan sejarah, tapi tidak dapat dijadikan standar hukum apabila
menyelisihi perawi yang lain. Adapun riwayat yang akurat adalah
riwayat yang menyebutkan "kurma". Hal ini tercantum dalam riwayat
Imam Muslim melalui jalur Abu Qilabah, seperti yang telah
disebutkan.

Ath-Thabari juga meriwayatkan melalui jalur Asy-Sya,bi dari
Ka'ab, dan Imam Ahmad melalui jalur Sulaiman bin earm dari Ibnu
Al Asbahani, serta Daud dari Asy-Sya'bi, dari Ka'ab. Begitu juga
dalam hadits Abdullah bin Umar yang dikutip oleh Ath-Thabrani.

Berdasarkan riwayat-riwayat ini diketahui kuatnya pendapat
yang menyebutkan tidak adanya perbedaan dalam hal ini antara kurma
dan gandum, semuanya adalah 3 sha', dan setiap orang miskin
mendapatkanYz sha'.

rATErrL BAARr - 137



Dalam riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abi Umar, dari Sufyan

bin Uyainah, dari Ibnu Abi Najih dan selainnya dari Mujahid pada

hadits ini disebutkan, ;f(JzL';i.Ete\ (Dan berilah maknn satu

faraq kepada enam orong miskin). I faraq sama dengan 3 sha'.

Ath-Thabari meriwayatkan melalui jalur Yahya bin Adam dari

Ibnu Uyainah, dia berkata: Sufran berkata, "l faraq sama dengan 3

sha'." Riwayat ini menunjukkan bahwa penafsiran kata faraq

merupakan perkataan perawi yang disisipkan dalam hadits, padahal

sebenarnya penafsiran tersebut diambil dari indikasi riwayat yang lain.

Dalam riwayat Sulaiman bin Qarm dari Ibnu Al Asbahani yang

dikutip oleh Imam Ahmad disebutkan, ?b fu. ,*'$ @agi

setiap orang miskin l/2 sha'). Dalam riwayat Yahya bin Ja'dah yang

dikutip Imam Ahmad disebutkan, i-i| i-U 4L; * *1 '11 gtau

berilah makan enam orang miskin dua mud-dua mud). Adapun

keterangan yang tercantum pada sebagian naskah Shahih Muslim dari

riwayat Zakariyadari Ibnu Al Asbahani, ;5i ,lglfU A'e" ti

1A @tau berilah maksn enam orong'*irkfn urtu't, settap oronf

miskin I sha'), merupakan perubahan yang dilakukan para perawi

setelah Imam Muslim. Adapun yang benar adalah keterangan yang

tercantum dalam naskah Shahih Muslim, "Bagi setiap dua orang

miskin I sha"'. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Musaddad

dalam Musnad-nya dari Abu Awanah, dari Ibnu Al Asbahani.

8. Berkurban I Ekor Kambing

t/

dl
I oz
a;0 '*ei i

a.^*t*^'
 

^t'rrr,,c/ i.Vt cf

l.o t o o'-
o)zr-e dl +
'.'" - ,2. l=.
-b;*'- +il; ol-1
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";5 nt a'-r^su y't',ix-'oi i;:v ,rJ,,I :Ju l:lltV ,*;i:
^ 

, ,.",n - ,-

ht s;G .ktb{ ti * ,* ej ,A,til"#t"A
,aL ; Gi #.'oi;Li * h,,k :t J; r ;;G,aut

.r(:'iryt ?:F-'ri ,ir^t G-A;\i
1817. Dari Abdurrahman bin Abi Laila, dari Ka'ab bin Ujrah

RA bahwa Rasulullah sAw melihatnya dan saat itu kutu berjatuhan di
wajahnya. Maka beliau bersabda, "Apakah kutu di kepalamu itu
mengganggumu?" Dia menjawab, "Ya." Nabi memerintahkannya
untuk mencukur sedang beliau berada di Hudaibiyah. Namun, belum
jelas bagi mereka bahwa mereka melakukan tahallul di tempat
tersebut, sedang mereka sangat berambisi untuk memasuki Makkah.
Akhirnya Allah SWT menurunkan (ayat tentang) fidyah. Maka
Rasulullah sAw memerintahkannya untuk memberi makan l faraq
kepada enam (orang), atau berkurban seekor kambing, atau berpuasa
tiga hari.

i:;.; i f r & sri'r. f:), iz upf :cJ,.*'k-'^tii iI, rui &'?r, p i, J?r'ri i'?rt u",
Y'*t*

1818. Dari Mujahid, AMunahman bin Abi Laila menceritakan
dari Ka'ab bin Ujrah RA bahwa Rasulullatr sAw melihatnya sedang

kutu berjatuhan di wajahnya. Sama seperti (riwayat) di atas.

rATEI'L BAARI - 139



Keteransan Hadits:

(Bab berkurban I ekor kambing). Yakni berkurban yang

tersebut dalam ayat, ,:L.t \1 (atuu berkurban). Ath-Thabari

meriwayatkan melalui jalur Mughirah dari Mujahid pada akhir hadits

ini, its it3t, eu \i,!o'ti t? q A*> h' 'J'Jii 
(uarca Auah

menurunksn firman-Nya, "Malcn hendaklah membayar fidyah berupa

puasa, atau shedekah, otau berkurban." Kurban (di sini) adalah

seekor kambing). Lalu melalui jalur Muhammad bin Ka'ab Al Qurazhi

dari Ka'ab disebutkan, :? €y1t 'Ot i "oi 
,i.'";1 (Beliau

memerintahkanku untuk mencukur rambut lalu aku membayar fidyah
dengan seekor kambing). Al Qadhi Iyadh dan ulama yang sepaham

dengannya berkata, "Semua lafazh nusuk (berkurban) pada hadits ini
membutuhkan penafsiran. Mereka menyebutkannya 1 kambing,

sebagaimana yang disepakati para ulama."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa pendapat ini bertentangan

dengan riwayat yang dinukil Abu Daud melalui jalur Nafi' dari

seorang laki-laki Anshar, dari Ka'ab bin Ujrah bahwasanya ia

mengalami gangguan di kepalanya, lalu dia mencukur rambutnya.

Maka, Rasulullah memerintahkannya untuk berkurban dengan seekor

sapi.

Dalam riwayat Ath-Thabrani melalui jalur Abdul Wahhab bin

Bukht dari Nafi', dari Ibnu fJmar, dia berkata, ,'ot\')e'# U. * 4;
a'r[. sda ,gtk-bi *i & hr,,La .i,' J'lJ"1,'{,,li (Ka'ab bin (Jjrah

*niruku, rambut kepalonya, maka Rasulullah memerintahkannya

untuk membayar fidyah, lalu dia membayar fidyah seekor sapi).

Kemudian dalam riwayat Abd bin Humaid melalui jalur Abu

Mi'syar dari Nafi', dari Ibnu lJmar, dia berkata, iti a;51 ;ro i-ts ,gxst

A'*1t U* :fiM yirr(Ka'ab membayar fidyah [tebur'onJ drngo,

seekor sapi atas gangguanyang ada di kepalanya, lalu dia mencukur
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rambutnyo, kemudian mengalungi [sapi tersebutJ dan memberinya

tanda).

Sementara dalam riwayat Sa'id bin Manshur melalui jalur Ibnu

Abi Laila dari Nafi', dari Sulaiman bin Yasar disebutkan, "Dikatakan

kepada Ibnu Ka'ab bin Ujrah, 'Apakah yang dilakukan bapakmu

ketika menderita gangguan di kepalanya?' Dia berkata, 'Dia
menyembelih seekor sapi'."

Semua jalur periwayatan ini menyatu pada Nafi', sementara ada

perbedaan mengenai perantara antara dia dengan Ka'ab, padahal ia

bertentangan dengan riwayat yang lebih shahih bahwa yang

diperintahkan kepada Ka'ab adalah berkurban seekor kambing.

Sa'id bin Manshur dan Abd bin Humaid meriwayatkan melalui
jalur Al Maqburi dari Abu Hurairah bahwa Ka'ab bin Ujrah
menyembelih seekor kambing akibat gangguan yang dialaminya.

Riwayat ini lebih shahih daripada riwayat yang sebelumnya. Lalu
Ibnu Baththal berpegang dengan riwayat Nafi' dari Sulaiman bin
Yasar, dia berkata, "Ka'ab melakukan kafarat paling tinggi, dan ia
tidak menyelisihi perintah Nabi SAW kepadanya untuk menyembelih

seekor kambing."

Hadits ini menerangkan bahwa barangsiapa diberi fatwa untuk

melakukan perbuatan yang paling mudah, maka dia boleh melakukan
yang paling sulit, seperti ynag dilakukan oleh Ka'ab.

.t

Lt...\4,t'y.';li e"X li yrl;iu, $i ;Y oi iV6 (betiau

SAW memrrrrrohk rnya untuk bercukur sedang beliau berada di
Hudaibiyah, den belum jelas bohwa mereks akon tqhallul... dan

seterusnya). Perawi menyebutkan keterangan tambahan ini untuk
menjelaskan bahwa mencukur rambut adalah untuk membolehkan apa

yang dilarang karena adanya gangguan, bukan untuk tahallul akibat

terhalang.

Ibnu Mundzir berkata, "Dari sini dapat disimpulkan bahwa siapa

yang memiliki harapan untuk sampai ke Baitullah (Ka'bah), maka ia
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tetap berada dalam keadaan ihram hingga pupus harapan untuk sampai

ke Baitullah. Pada kondisi demikian dia boleh tahallul (keluar dari

ihram). Para ulama sepakat bahwa barangsiapa berputus asa untuk

dapat sampai ke Baitullah (Ka'bah), maka dia boleh melakukan

tahallul. Namun, dia tetap berada dalam keadaan ihram. Apabila

kondisi memungkinkannya untuk sampai ke Baitullah, maka

hendaknya dia meneruskan perjalanan ke Ka'bah untuk

menyempurnakan manasiknya. "

Al Muhallab dan ulama lainnya berpendapat bahwa kesimpulan

darr "dan belum jelas bahwa merekn akan tahsllul (<eluar dari
ihram)", adalah bahwa kebiasaan seorang wanita yang mengetahui

waktu haidnya dan orang sakit yang mengetahui waktu demamnya,

maka jika keduanya tidak berpuasa pada bulan Ramadhan (misalnya)

di awal siang kemudian dia haid dan sakit pada siang itu, maka

keduanya (harus) mengganti puasa hari itu, karena yang ada pada ilmu
Allah SWT adalah bahwa mereka akan tahallul di Hudaibiyah, tetapi

tidak digugurkan kewajiban Ka'ab untuk membayar fidyah karena

mencukur rambut sebelum mereka mengetahui masalah yang

sebenarnya. Hal itu dikarenakan apa yang mereka berdua ketahui

menurut kebiasaan bisa saja tidak terjadi, maka keduanya wajib

mengganti puasanya".

a;Uir ii,r 
'J'Jii 

(matra Altah menurunkan fidyah).Iyadh berkata,

"Secara zhahir turunnya ketentuan fidyah setelah adanya penetapan

hukum. Sementara dalam riwayat Abdullah bin Ma'qil adalah bahwa

ketentuan fidyah turun sebelum adanya penetapan hukum." Dia juga

berkata, "Ada kemungkinan beliau SAW menetapkan hukumnya

untuk membayar fidyah berdasarkan wahlu yang tidak tercantum

dalam Al Qur'an, kemudian turunlah ayat Al Qur'an tersebut

menjelaskan hal itu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pandangan ini menguatkan cara

untuk memadukan riwayat-riwayat yang ada sebagaimana yang telah

dikemukakan.
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Pelaiaran vang dapat diambil

1. Hadits Rasulullah telah menjelaskan ayat Al Qur'an yang masih

bersifat global (mujmal). Dalam hal ini Al Qur'an menyebutkan

masalah fidyah secara mutlak, kemudian Sunnah membatasinya.

2. Orang yang ihram diharamkan mencukur rambutnya.

3. Apabila orang yang bersangkutan terganggu oleh kutu atau

penyakit lainnya, maka dia diberi keringanan untuk

mencukurnya.

4. Sikap lembut seorang yang berkedudukan tinggi kepada para

sahabatnya, serta memberi perhatian dan berusaha mengetahui

keadaan mereka. Apabila dia melihat sebagian pengikutnya

mengalami kesulitan, maka hendaknya dia menanyakannya lalu

memberikan jalan keluar.

5. Sebagian ulama madzhab Maliki menyimpulkan dari hadits

tersebut tentang kewajiban membayar fidyah bagi orang yang

sengaja mencukur rambut kepalanya tanpa udzur (halangan

syar'i), sebab mewajibkan fidyah kepada orang yang memiliki
udzur termasuk metode penetapan hukum "Menyinggung

persoalan yang kecil untuk dimasukkan persoalan yang lebih

besar di dalamnya". Akan tetapi hal itu tidak berkonsekuensi

persamaan antara orang yang berhalangan dengan yang tidak

berhalangan. Maka, Imam Syaf i dan jumhur ulama

berpendapat bahwa orang yang mencukur rambutnya dengan

sengaja, dia tidak diberi kebebasan untuk memilih, tetapi dia

harus menyembelih kurban. Namun, kebanyakan ulama

madzhab Maliki menyelisihi pendapat itu.

Imam Al Qurthubi melandasi sikap mayoritas ulama madzhab

Maliki dengan mengemukakan hadits Ka'ab, "Atau sembelihlah

kurban." Dia berkata, "Hal ini menunjukkan bahwa ia bukan hodyu

(hewan kurban yang disembelih dalam rangkaian ibadah haji)."
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Kemudian dia berkata, "Atas dasar ini maka dia boleh menyembelih

hewan tersebut di tempat yang dikehendakinya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, lafazh pada hadits Ka'ab tersebut

tidak dapat dijadikan dalil untuk mendukung pendapat mereka, sebab

dinamakannya "nusuk' tidak berarti tidak dapat dinamakan sebagai

hadyu, serta tidak menempati hukum hadyu. Padahal penamaannya

sebagai hadyu telah disebutkan pada bab terakhir, dengan lafazh, ')i

i1S eg (atau kamu berkurban [menyerahkanJ seekor kambing).

Sedangkan dalam riwayat [mam Muslim disebutkan, 6LA .tatl (Dan

serahkanlah hadyu). Lalu dalam riwayat Ath-Thabari disebutkan, J6

i"i ) 't^ii 
fljL6 l.ti (Apakah engkau memiliki hadyu?" Aku berkota,

"Aku tidak mendapatkannya."). Dari sini nampak bahwa yang

demikian berasal dari para perawi. Hal ini didukung dalam riwayat
a-

Imam Muslim, 6L3 ei)l 
'j latau sembelihlah seekor kambing).

Hadits di atas dijadikan dalil tentang tidak adanya ketentuan

mengenai tempat membayar fidyah. Demikian pendapat mayoritas

sahabat. Sementara Al Hasan berpendapat, harus ditunaikan di

Makkah. Mujahid berkata, "Menyembelih hewan kurban sebagai

fidyah dilakukan saat berada di Makkah atau di Mina. Adapun

memberi makan hendaknya dibagikan di Makkah, sedangkan puasa

boleh dilakukan dimana saja, karena puasa itu tidak mendatangkan

manfaat bagi penduduk Makkah." Serupa dengannya perkataan Imam

Syaf i dan Abu Hanifah, "Menyembelih hewan (dam) dan memberi

makan untuk para penduduk wilayah Haram (tanah suci)." Sebagian

ulama madzhab Hanafi dan Abu Bakar bin Al Jahm dari kalangan

madzhab Maliki menghubungkan, memberi makan dengan berpuasa.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa haji termasuk kewajiban yang

tidak harus dilakukan dengan segera, sebab hadits Ka'ab

menunjukkan bahwa turunnya firman Allah SWT, "dan

sempurnakanlah hoji serta umroh", adalah ketika berada di
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Hudaibiyah, yaitu pada tahun ke-6 H, dan masalah ini perlu dibahas
lebih mendalam.

9. Firman Allah SWT ,,Tidak Mengerjakan Ralfots.,,
(Qs. Al Baqarah (2)z 197)

\t ,* :t ,.;',iG ,'Ju *; ir ,f:r;;:,;
)2.,i. ,.i... c.tc..ci. o.lo.ol:. o z

lJrJ') t-S Xr"#" l: ei"i il ._Jr r_;;

.'li
1819. Dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah RA, dia berkata,

"Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa menunaiksn haji ke
Baitullah, lalu ia tidak mengerjakan rafats don tidok pula berbuat
kefasikan, maka ia akan kembali sebagaimana harnya ketika
dilahirkan ibunya'."

10. Firman AIIah, "Dan Tidak Berbuat Fasik dan Berbontah-
Buntahan dalam Mengerjakan HajL,, (es. Al Baqarah (2\: lg7.l

is ,'JG a ii,r ,rr,, i;:,^ 
G- .i ,-p ilG €.i

)'i;;. l: e;"i p 4t '*i 6- ,r :&)
tl( l:''t,

1820. Dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah RA, dia berkata,
"Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa menunaikan haji ke

Baitullah, lalu ia tidak mengerjaknn rafots dan tidak pula berbuat
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kefasikan, moka dio akan kemboli sebagoimanq hari io dilahirkan
oleh ibunyo'."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Hurairah, "Borongsiapa
yong haji ke Baitullah lalu ia tidak mengerjakan rdats". Imam
Bukhari menyebutkannya melalui jalur Syu'bah dari Manshur, dari
Abu Hazim, dari Abu Hurairah. Kemudian ia berkata, "Bab firman
Allah Azza wo Jqllo 'Tidak berbuat fasik dan tidak pula berbantah-

bantahan dalam mengerjakan haji'." Lalu Imam Bukhari
menyebutkan hadits yang sama, akan tetapi melalui jalur Sufuan Ats-
Tsauri dari Manshur dengan redaksi yang sama seperti sonad
sebelumnya.

Tidak ada perbedaan lafazh antara kedua jalur periwayatan itu
kecuali bahwa pada riwayat Syu'bah dikatakan, 'ii '^3U3 G
(sebagaimana halnya ketika dilahirkan oleh ibunya). Sedangkan pada

riwayat Sufuan dikatakan, 'ii 'r[;j') ?f (Sebagaimana hari dia

dil ahirkan ol e h ibunya).

Abu Hazim yang disebutkan pada kedua jalur periwayatan
tersebut adalah Salman (mantan budak lzzah Al Asyja'iyah). Manshur
telah menegaskan bahwa dia mendengar langsung hadits itu dari Abu
Hazim pada riwayat yang dinukil melalui jalur Syu'bah. Dengan

demikian, hilanglah cacat yang dikemukakan, yaitu adanya perbedaan

pada Manshur, sebab Al Baihaqi telah meriwayatkan hadits tersebut

melalui jalur Ibrahim bin Thahman dari Manshur, dari Hilal, dari Abu
Hazim, yakni ditambahkan seorang perawi antara Manshur dan Abu
Hazim. Apabila riwayat Ibrahim ini akurat, barangkali Manshur pada

awalnya menerima hadits itu dari Hilal, kemudian ia bertemu dengan

Abu Hazim dan mendengar langsung darinya, lalu dia
menceritakannya melalui dua jalur periwayatan tersebut. Kemudian
Abu Hazim telah menegaskan pula bahwa dia mendengar hadits itu
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langsung dari Abu Hurairah, seperti yang disebutkan padabagian awal
pembahasan tentang haji melalui jalur Syu'bah dari Yasar, dari Abu
Hazim.

Adapun perkataannya "sebagaimana halnyo ketiko dilahirkan
oleh ibunya", yakni bersih dari dosa-dosa. Dalam riwayat Imam At-
Tirmidzi melalui jalur Ibnu Uyainah dari Manshur disebutk an, 6 it'rO

9t 
'q ili: lOtampuni dosa-dosonya yang telah lalu). Lalu dalam

riwayat Imam Muslim melalui riwayat Jarir dari Manshur disebutkan,

4ir rii di "J; (Borangsiapa mendatangi Baitullah). Lafazhini lebih

luas cakupannya dibandingkan lafazh yang terdapat pada riwayat
lainnya, yaitu * U (Barangsiapa mengerjaknn haji). Namun

kemungkinan lafazh "hajja" (mengerjakan haji) dipahami dalam arti
yang lebih luas dari sekedar menunaikan haji atau umrah, maka ia
menyamai riwayat dengan lafazh, Gi',t (barangsiapa mendatangi).

di satu sisi, karena umumnya orang yang datang ke Baitullah adalah

untuk tujuan haji dan umrah.

Hadits ini juga dijelaskan pada bab "Keutamaan Haji Mabrur" di
bagian awal pembahasan tentang haji. Sedangkan penafsiran kata

"ra1fats" dan apa yang disebutkan bersamanya telah diterangkan pada

bagian akhir hadits Ibnu Abbas di bab tentang firman Allah, p 4 dl,,

1;Jt .tat:at gt| 'alflri '6J- (Demikian itu bagi orang-orong yqng

keluarganya tidok berada [di sekitarJ Masjidil Haram).

FATHUL BAARI - I47



!-$-lt .tA +$Lia

148 - TATIIUL BAARI



v*)t_ 
.'S-)u,rl-

// ,/ / / /
/

Y':vi\{
28. KITAB DENDA BAGI ORANG YANG

MEMBUNUH BINATANG BURUAN

1. Bab

'(l Ai ?i't ir eit '#t 4;a l; , jv, .irr J";iI tJ J \/ \'- t J-- '15--

6-;r."& J're \5 yr'& F, i'J:i 6'8"",,e t3ki

Gj;{ t3W 'J): J",rs':i agU iW irr,S 'ri a;Kr'4u

:S j-* $t't.a irrr iiJ# 3b ij ''i)- tlt oirt Vb o ui Jb.',

i;3 6,)W,)'8 i* iiw': v)t:'k"$)'ij ,y,
p:r;x i)t *!t rtt titlr2,1? et s ;, Ib"l!b

Firman Allah, "Janganlah kamu membunuh binatang buruan

ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di ontqra kamu

membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti

dengan binatang ternak yang seimbang dengan binatang buruan yang

dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu

sebagai al hadyu yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau (dendanya)

membayor kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau

berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya ia

merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Allah telah

memaa/kan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali
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mengerjakonnyo, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa

lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa. Dihalalkan bagimu
binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laul sebagoi

makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang ada dalam
perjalanan; dan diharamkon atasmu (menangkap) binatang buruan

darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah
yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkon." (Qs. Al Maa'idah (5):

9s-e6)

Keterangan

(Bab denda bagi orang yang membunuh binatang buruan atau
yang sepertinya, dan bab firman Allah "Jonganlah kamu membunuh

binatang buruan..."). Demikian yang tercantum dalam riwayat Abu
Dzar dengan menyebutkan basmalah sebelum itu. Sedangkan pada

riwayat selainnya tertulis, "Bab firman Allah Ta'ala... dan

seterusnya".

Ada pendapat yang mengatakan, sebab turunnya ayat ini adalah

bahwa Abu Al Yasar membunuh keledai liar sedang dia dalam
keadaan ihram pada waktu umrah Hudaibiyah, maka turunlah ayat
tersebut. Keterangan ini disebutkan oleh Muqatil dalam tafsirnya.
Dalam bab ini Imam Bukhari tidak menyebutkan hadits di dalamnya.

Barangkali dia hendak menyatakan bahwa dia tidak menemukan
satupun hadits mqrfu'yang sesuai dengan kriterianya mengenai denda

orang yang membunuh binatang buruan.

Ibnu Baththal berkata, "IJlama Hrjaz,lrak dan lainnya sepakat

bahwa orang ihram yang sengaja atau tidak membunuh binatang
buruan, maka dia wajib membayar denda. Sementara ulama madzhab

Azh-Zhahiri, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir dari ulama madzhab

Syaf i tidak sependapat dengan mereka mengenai orang yang

membunuh tidak dengan sengaja. Mereka berpegang dengan firman
Allah, ti,i,i,i7 (secara sengaja), yang secara implisit menyatakan bahwa

15O - FATIIUL BAARI



orang yang membunuh binatang tidak dengan sengaja berbeda dengan

orang yang membunuh dengan sengaja. Ini merupakan salah satu

pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad."

Al Hasan dan Mujahid justeru berpendapat sebaliknya,

keduanya berkata, "Orang yang membunuh binatang buruan 
-saatihram- dengan tidak sengaja wajib membayar denda, sedangkan

orang yang membunuh dengan sengaja wajib membayar denda dan

mendapat murka." Diriwayatkan pula dari keduanya, bahwa

membayar denda itu diwajibkan bagi orang yang membunuh secara

sengaja pertama kali; dan apabila dia mengulangi kembali, maka

dosanya sangat besar serta mendapat murka Allah.

Ibnu Qudamah berkata dalam kitabnya Al Mughni, "Kami tidak
mengetahui seorang pun yang menyelisihi tentang wajibnya
membayar denda bagi orang yang membunuh binatang buruan secara

sengaja saat ihram selain Al Hasan dan Mujahid."

Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam masalah kafarat.

Kebanyakan mereka mengatakan, "Boleh memilih jenis kafarat yang

ada sebagaimana makna zhahir ayat." Adapun Ats-Tsauri berkata,

"Menyembelih binatang yang seimbang dengan binatang yang

dibunuh. Apabila tidak mampu, hendaknya memberi makan orang

miskin; dan apabila tidak mampu, hendaknya berpuasa."

Sa'id bin Jubair berkata, "Sesungguhnya memberi makan dan

berpuasa hanya boleh dilakukan oleh mereka yang tidak mampu

membeli hewan ternak yang seharga dengan binatang buruan yang

dibunuh. Mayoritas ulama mengharamkan untuk memakan binatang
yang diburu oleh orang yang ihram." Akan tetapi Al Hasan, Ats-
Tsauri, Abu Tsaur dan segolongan ulama lainnya mengatakan bahwa

binatang tersebut boleh dimakan, kedudukannya sama seperti

sembelihan pencuri. Ini merupakan salah satu pendapat dalam

madzhab Syaf i. Kebanyakan ulama berkata, "sesungguhnya hukum

dalam hal itu adalah apayang diputuskan oleh ulama salaf. Sedangkan

apa yang belum mereka tetapkan, maka hukumnya boleh ditetapkan.
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Adapun persoalan yang mereka perselisihkan dapat ditetapkan

berdasarkan ijtihad."

Kebanyakan ulama berkata, "Besarnya denda karena membunuh

binatang buruan saat ihram adalah unta yang seimbang dengan

binatang buruan yang dibunuh." Namun Abu Hanifah berkata, "Yang

wajib dalam hal ini adalah nilainya, akan tetapi boleh dialihkan

kepada hewan ternak yang seimbang dengan binatang buruan."

Mereka mengatakan, "Ketentuan denda karena membunuh hewan

buruan saat ihram adalah; bahwa binatang buruan yang besar

dendanya berupa binatang temak yang besar, binatang buruan yang

kecil dendanya berupa hewan temak yang kecil, binatang buruan yang

sehat dendanya berupa hewan ternak yang sehat, dan binatang buruan

yang cacat dendanya adalah hewan ternak yang cacat pula". Akan

tetapi Imam Malik menyelisihi pandangan tersebut dengan

mengatakan, "Binatang buruan yang besar maupun kecil dendanya

adalah hewan ternak yang besar, sedangkan binatang buruan yang

sempurna dan cacat dendanya adalah hewan ternak yang sempurna".

Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan binatang

buruan di sini adalah binatang liar yang boleh dimakan oleh orang

yang tidak ihram, dan tidak ada denda karena membunuh binatang

yang diperintahkan untuk dibunuh. Kemudian mereka berbeda

pendapat tentang mut ow allid (hasil campuran/peranakan), kebanyakan

mereka mengategorikannya sebagai binatang yang dimakan.

2. Apabila Orang yang Tidak Ihram Berburu lalu

Menghadiahkan Binatang Buruannya kepada Orang yang Ihram

lalu Ia MemakannYa

t o // g t/

d/l r dr

4bP0

i,
,NV

G:n()
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Ibnu Abbas dan Anas berpendapat bahwa tidak mengapa

menyembelih selain binatang buruan; seperti unta kambing, sapi,

ayam dan kuda. Dikatakan adlu (setara), yakni sama sepertinya.

Apabila diberi baris kasrah (idlu), maka maknanya adalah seimbang.

lafazh qiyaaman bermakna qiwaaman (pengayom). I.atazh ya'diluun

berarti, mereka menyetarakannya.

?;G ,yr$t ?G G.)i 
'db:t :'Jti ;;a j: i ar * *

r\:'; oi &', +; ir Jt" 'r;r otli ?H l, 'iL;.>i

ytbi 't (i t;:;:b ,&3 * h, J, U,3oe ,i'slln.

';A ,;*': ;; t:i rit; t"# ,jbx. jt'*X'o3.U

,\-iyl' 'q' ,s"1,n 3l$i o1 ,ar J';., u_ :i)i .VA ,l
[ ,Li ]'Fu ,,!:]6!aQ|( rp i ,,t,!, *,r',
rrs ,;P,i6 Le : qyi,,*: )t;'*i :rt J';:,

t.o.l o , o r/'oYr es
1821. Dari Abdullah bin Abu Qatadah, dia berkata: Bapakku

berangkat pada peristiwa Hudaibiyah. Sahabat-sahabatnya ihram dan

ru
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ia tidak ihram. Diceritakan kepada Nabi SAW bahwa ada musuh yang

akan menyerangnya. Nabi SAW pun berangkat; dan ketika aku

bersama para sahabatnya tertawa satu sama lain, maka aku melihat

bahwa ternyata ada himar liar. Aku pun bergerak mendekatinya, lalu

menikamnya hingga membuatnya tidak bergerak. Aku meminta

bantuan kepada mereka, tetapi mereka tidak mau membantuku. Lalu

kami memakan dagingnya. Kami khawatir bila tertinggal jauh oleh

Nabi SAW, maka aku segera menyusul Nabi, sesekali aku memacu

kudaku berlari dan sesekali membiarkannya berjalan biasa. Lalu aku

bertemu seorang laki-laki dari bani Ghifff di tengah malam. Aku
berkata, "Di mana engkau meninggalkan Nabi SAW?" Laki-laki itu
berkata, "Aku meninggalkannya di Ta'han dan beliau istirahat siang di
As-Suqya." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya

keluargamu menyampaikan salam dan rahmat Allah untukmu.

Sesungguhnya mereka telah khawatir bila tertinggal jauh olehmu,

maka tunggulah mereka!" Aku berkata pula , "Wahai Rasulullah, aku

telah mendapatkan himar liar dan masih ada sisanya padaku!" Maka

beliau bersabda kepada orang-orang, "Makonlah!" sementara mereka

dalam keadaan ihram.

Keterangan Hadits:

f" P" hl' ;,: p' *'r4 c;u. t'iru ;r, lv i;'j I,
JjJtt ga:ntt Qbnu Abbas dan Anas berpendapat, tidak mengapa

menyembelih, yaitu selain binatang buruan; seperti unta, kambing,

sapi, ayam dan kuda). Maksud sembelihan di sini adalah apa yang

disembelih orang yang ihram. Secara zhahir masalah ini bersifat

umum, tetapi Imam Bukhari mengkhususkan apa yang dia sebutkan

berdasar pemahamannya, sebab pendapat yang benar adalah bahwa

hukum hewan yang disembelih oleh orang ihram sama seperti

bangkai. Ada pula yang berpendapat bahwa sembelihannya sah, tapi
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ada unsur sehingga boleh dimakan oleh orang yang tidak
sedang melakukan ihmm- Ini adalah pendapat Al Hasan Al Bashri.

AMurrazzaq menyebutkan atsar lbnu Abbas melalui sanadyurg
maushul dari jalur lkrimah bahwa lbnu Abbas memerintahkannya
menyembelih unta sedang dia dalam keadaan ihram. Adapun atsar

Anas telah disebutkan melalui sanod yang moushul oleh tbnu Abi
Syaibah melalui jalur Ash-Shabbah Al Bajali, * e!6 i.'di UA

{ ,JG \ei*- llt (Alu bertorrya kepoda Anas b'in' Malik tentang

orang yang ihram, apaknh ia boleh menyembelih? Dia menjawab,
"Ya [BolehJ.")-

Kalimat "yoitu seloin binatang buruan, dan seterusnya"

adalah perkataan Imam Bukhari yang dia ucapkan berdasarkan
pemahamannya- Semua ulama menyepakatinya, kecuali "kuda",
karena ia khusus bagi siapa yang boleh memakannya.

oi: kt *i: o:rs,i,i e :u.s Jv iu;- @ir,o,or,n,, adtu,,,

yakni sama sepertinya [setoraJ. Apobila diberi baris kasrah [idluJ
maka maknanya adalah seimbang). Penafsiran lafazh 'adl dengan

makna sama sepertinya (setara) dan lafazh 'idl dengan makna

seimbang adalah berdasarkan perkataan Abu Ubaidah dalam kitab Al
Majoz dan selainnya. Ath-Thabari berkata, "Lafazh 'odl dalam

ungkapan orang Arab adalah apa yang setara dengan sesuatu dari jenis

yang berbeda. Sedangkan'idl adalah apa yang setara dengan sesuatu

dari jenis yang sama. Sebagian ahli bahasa Arab mengatakan'idl
adalah bentuk mqshdar (infrniti! dari perkataan, 'adaltu hoadzqa bi
haadzaa (aku menyetarakan ini dengan ini)." Sedangkan sebagian

mereka berkata" "lafazh 'adl maknanya adalah keadilan dalam

kebenaran, sedangkan 'idl bermakna seimbang." Sebagian

pembahasan ini telah diterangkan pada pembahasan tentang zakat.

6r, ,,;g (Lafazh "qiyaaman" bermalma "qiwooman"

fpengoyomJ). Ini juga merupakan perkataan Abu Ubaidah. Ath-
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Thabari berkata, "Maknanya, Allah telah menjadikan Ka'bah seperti

pemimpin yang mengayomi urusan para pengikutnya." Dikatakan

'fulan qiyaomul bait" atau'fulan qawaamul boit", yakni fulan sebagai

pengayom yang mengurus urusan [rumah] mereka.

rr t:ttl[- ,oj;ui. @dazh "ya'diluun", yakni mereka

menjadikan setaro).Ini adalah penafsiran yang telah disepakati oleh

ahli tafsir. Adapun kesesuaian penyebutannya di tempat ini adalah

adanya lafazh 'adl dalamfirman-Nya, t1t? U.i JV 3l gtau berpuasa

seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu).

?r:.J,jt ?tb €.1 
'611"'r (bapakku berangkot pada peristiwa

Hudaibiyah). Demikian ia menyebutkan melalui jalur yang mursal.

Imam Muslim juga meriwayatkan melalui jalur Mu'adz bin Hisyam

dari bapaknya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Aliyah, dari

Hisyam. Akan tetapi Abu Daud Ath-Thayalisi meriwayatkan dari

Hisyam, dari Yahya, dia berkata, "Diriwayatkan dari Abdullah bin
Abu Qatadah, dari bapaknya, bahwasanya ia berangkat bersama Nabi

SAW." Sedangkan dalam riwayat Ali bin Al Mubarak dari Yahya

yang tersebut pada bab berikutnya disebutkan bahwa bapaknya

menceritakan kepadanya. Sedangkan lafazh "Di Hudaibiyah" lebih

akurat daripada riwayat Al Waqidi melalui jalur lain dari Abdullah bin

Abi Qatadah yang menyatakan bahwa yang demikian terjadi pada

umrah qadha'.

?;;- lt U);bi {}ii (para sahabatnya ihram sedang dia tidak

ihram). Yang dimaksudkan adalah Abu Qatadah, sebagaimana

dijelaskan oleh Imam Muslim, ?ii di ,fr1bi {;i (Sahabat-

sahabatku ihram sedang aku tidak ihram). Sedangkan dalam riwayat

Ali bin Al Mubarak disebutkan, 'iF WP Y \:,tt'. A:it

(Dikabarkan kepada kami adanya musuh di Ghaiqah, maka kami pun

berangknt ke aroh mereka). Dalam konteks ini terdapat lafazh yang

tidak disebutkan, dan dijelaskan oleh riwayat Utsman bin Mauhib dari
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Abdullah bin Abi Qatadah setelah dua bab dengan lafazh, iitr')1, Oi

,lui isti ii @'& *b J'*i ,6 fyF *u u; *, ^)b 
ht *

Uf rl iik r;'yi rlt'y:itzu ,;7, ya ry,;ii ,'rr* ,;; ;7i'y .- r/*
iSUit lsrtrngguhnya Rasulullah SAI{ berangkat dalam rangka haji,

maks mereka pun keluar bersamanya. Lalu beliau mengalihkan
sekelompok mereka -di antaranya Abu Qatadah- ke jalan lain,
serqyo bersabda, "Hendaklah kalian menempuh jalur pesisir hingga
kita bertemu." Maka, mereka menempuh jalur pesisir. Ketika
berpisah mereka semuanya ihram kecuali Abu Qatadah).

Pada pembahasan berikutnya akan diterangkan cara
mengompromikan antara lafazh riwayat "Keluar dalam rangkn haji"
dengan hadits di bab ini "Pada peristiwa Hudaibiyah". Al Muthalib
menjelaskan dari Abu Qatadah mengenai tempat mereka berpisah dari
rombongan, ,6'lSr G! ,il ,? *: * ht ,b lt Jyt t tq?
(Kami keluar bersamq Rasulullah SAW hingga ketika kami sampai ke

Rauha').

Kesimpulan kisah ini adalah, Nabi SAW berangkat pada saat

umrah Hudaibiyah hingga sampai ke Rauha' 
-jaraknya 

dari Dzul
Hulaifah sekitar 34 mil- mereka menyampaikan kepada beliau
bahwa musuh dari kaum musyrikin berada di lembah Ghaiqah,
sehingga dikhawatirkan mereka akan menyergap rombongan Nabi.
Maka, Nabi SAW menyiapkan sekelompok sahabatnya -di antaranya

Abu Qatadah- lalu mengirimnya ke arah musuh tersebut untuk
mengantisipasi segala kemungkinan buruk yang dilakukan mereka.

Ketika kondisi telah aman, maka Abu Qatadah dan para sahabatnya

segera menyusul Nabi SAW, lalu ihram, kecuali Abu Qatadah yang

masih saja dalam keadaan halal (tidak ihram); baik karena belum
melewati miqat atau dia tidak bermaksud melakukan umrah.

Berdasarkan keterangan ini, maka tidak ada kemusykilan seperti

yang disebutkan Abu Bakar Al Atsram, dia berkata, "Aku dahulu
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mendengar sahabat-sahabat kami merasa heran mengenai hadits ini
seraya mengatakan, 'Bagaimana mungkin Abu Qatadah melewati

miqat tanpa ihram?' Dan, mereka tidak mengetahui apa alasannya."

Lalu Abu Bakar Al Atsram berkata, "Hingga akhirnya aku

menemukannya dalam sebuah riwayat dari hadits Abu Sa'id, g A7
o€ii;us €,r,* ril tk lgrg tl,s ,a7o et y io' .p itr J*;
^+, e *'*'t # ar & l/' (Kami keluar bersama Rasulullah

i,qW, *rto kami pun ihram. Ketika kami berada di suatu tempqt,

tiba-tibo knmi melihat Abu Qatadah, dimana Nabi SAW mengutusnya

dalam suatu urusan)."

Kemudian dia berkomentar, "Jika demikian, Abu Qatadah boleh

melakukannya, karena dia tidak bermaksud menuju Makkah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat tersebut mengindikasikan

bahwa Abu Qatadah tidak keluar dari Madinah bersama Nabi SAW.
Namun, tidak demikian halnya berdasarkan riwayat yang telah kami
terangkan. Kemudian saya mendapatkan dalam kitab Shahih lbnu
Hibbon dan Al Bazzar melalui jalur Ghiyadh bin Abdullah dari Abu

Sa'id, dia berkata, y,ilt uto i;a u.i *j y io' ,,rp )t ;y; *
IGL.L. rii ;, olf s^: 'i6bij *j ^)b io' .rl, yt Jy', e?j

(Rasulullah SAll mengutus Abu Qatadah untuk mengurus sedekah

[zakatJ, sementaro Rasulullah SAW don para sahabatnya keluqr
berangkat dalam keadaan ihram hingga mereka singgah di Usfan).Lni
adalah sebab yang lain, dan ada kemungkinan untuk memasukkan

keduanya. Adapun yang nampak adalah, bahwa Abu Qatadah
mengakhirkan ihram, karena dia belum pasti akan dapat masuk

Makkah, sehingga dia diperbolehkan untuk mengakhirkan ihram.

Kisah Abu Qatadah ini telah dijadikan dalil tentang bolehnya

masuk wilayah Haram (tanah suci) tanpa ihram bagi siapa yang tidak
bermaksud haji atau umrah. Ada pula yang mengatakan bahwa kisah

ini terjadi sebelum Nabi SAW menetapkan tempat-tempat memulai
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ihram (miqot). Adapun perkataan lyadh serta ulama yang

mengikutinya, "Sesungguhnya Abu Qatadah tidak keluar bersama

Nabi SAW dari Madinah, akan tetapi penduduk Madinah

mengutusnya kepada Nabi untuk memberitahukan bahwa sebagian

suku Arab bermaksud menyerang Madinah secara mendadak", adalah

pendapat yang lemah dan menyalahi apa yang tercantum dalam jalur

periwayatan di kitab Shahih melalui riwayat Utsman bin Mauhib,

seperti yang akan disebutkan setelah dua bab.

I . tt o,

,*.. ,)l'# '9L25 a4thbi if Ci r"* (kettka bapakku bersama

poro ,ahrborn o tertawo ,or, ,o*o lain). Dalamriwayat Ali bin Al
Mubarak disebutkan, f. ilti:.t;,U-'@'tr f't l9rg16;"1't-+
(Sahabat-sahabatku melihat himar liar, maks sebagian mereka

tertawa kepada sebagian yang lain). Dalam riwayat Abu Hazim

ditambahkan, 'n-Ai ,J "j ri-i: (Dan mereka menginginkan

seandainya aku melihatnya). Demikian yang tercantum pada semua

jalur dan riwayat yang ada. Sementara pada riwayat Al Adzari dalam

Shahih Muslim disebutkan, j\',!r5-'# 'j*i 
(Maka sebagian

mereka tertawa kepadaku). Yakni, lafazh jl (k poar) menjadi ,I\
(kepadaku).

Menurut Al Qadhi Iyadh, ini merupakan suatu kesalahan dan

perubahan. Selain itu, lafazh ba'dh (sebagian) juga terhapus".4

Kemudian Iyadh mengemukakan alasan yang menunjukkan

kelemahan riwayat dengan lafazh ilayya (kepadaku), dia berkata,

"Apabila mereka tertawa kepada Abu Qatadah, maka ini merupakan

suatu isyarat. Sementara Nabi SAW bertanya kepada mereka, 'Apakah

ada di antara kalian yang memerintahkannya otau memberi isyarat

' Maksundya yang benar adalah lafazh,"Yadhhaku ba'dhuhum ilaa ba'dhin" (sebagian mereka tertawa
kepada sebagian yang lain). Namun karena lafazh"ba'dh" (sebagian) terhapus dari riwayat, maka

kalimat yang tersisa adalah, "Ba'dhuhum l/aa" (sebagian mereka tertawa kepada...), Dari sinilah

sehingga diadakan perbaikan, dimana lafazh "ilaa" (kepada) diubah menjadi "ilayya" (kepadaku).

Maka, menurut pandangan ini hadits tersebut berbunyi. "Yadhhaku ba'dhuhum ilayya" (sebagian

mereka tertawa kepadaku; -penerj.
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kepodanya?' Mereka menjawab, 'Tidak ada'. Apabila orang ihram

menunjukkan hewan buruan kepada orang yang tidak ihram, niscaya

orang ihram tidak boleh memakannya menurut kesepakatan ulama,

hanya saja mereka berbeda pendapat tentang kewajiban membayar

denda."

Imam An-Nawawi menanggapi bahwa riwayat tersebut tidak

mungkin ditolak karena sudah akurat, begitu pula dengan riwayat

yang satunya. Namun, tidak ada pada salah satu dari keduanya

petunjuk ataupun isyarat. Sebagian ulama mengatakan bahwa mereka

tertawa karena merasa takjub, sebab binatang buruan itu
menampakkan dirinya sementara mereka tidak mampu memburunya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, perkataannya"Sekedar tertawa tidak

ada padanya isyarat" adalah perkataan yang benar, akan tetapi tidak

cukup untuk menolak perkataan Al Qadhi Iyadh, sebab lafazh

"Sebagian mereka tertowo kepada sebagian yang lain" adalah semata-

mata tertawa. Namun perkataannya "Sebagian mereka tertawa

kepadaku" terdapat unsur lain dari sekedar tertawa. Adapun perbedaan

antara keduanya adalah, bahwasanya mereka semua melihat himar

liar, maka kedudukan mereka adalah sama saat sebagiannya tertawa

kepada sebagian yang lain. Sedangkan Abu Qatadah belum

melihatnya, maka perbuatan sebagian mereka yang tertawa kepada

Abu Qatadah tanpa sebab yang diketahuinya membangkitkan rasa

ingin tahu agar dapat melihat himar liar tersebut.

Perkataan Al Qadhi ini diperkuat oleh apa yang tercantum dalam

riwayat Abu An-Nadhr dari mantan budak Abu Qatadah seperti akan

disebutkan pada pembahasan tentang Ash-Shaid (binatang buruan)

dengan tafazh, ,f't't9'$ tty .p; *'* :*,eW a6r 'cjii !1

'u-?t 6 tL ,fjtit f't't9 'tL |dii g.,U I :r!ui tr;, 6 ,L,ji (Tiba-

tiba aku melihat manusia seakan-akan menginginkan sesuotu, maka

aku pun pergi untuk melihatnya dan ternyata ada himar liar. Aku

berkata, "Apokah ini?" Mereka menjawab, "Kami tidak tahu." Aku
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berkata, " ltu adalah himar liar. " Mereka berkata, " la adalah apa
yang engkau lihat."). Sementara dalam hadits Abu Sa,id yang

diriwayatkan oleh Al Bazzar, Ath-Thahawi dan Ibnu Hibban

sehubungan dengan kisah ini disebutkan , fJ*.t Y ;t iSA ;.i "t 
')

'n'i '& it gj.i qL,.i-'oi zbc s+-\:j', (Abu eatadah datang -
sedang dia tidak ihram- maka mereka menundukkan kepala mereka

karena tidak suka apobila pandangan mereko memberi petunjuk
kepada Abu Qatadoh. Namun, dia mengerti dan melihat himar liar
tersebut). Jika demikian keadaan mereka, lalu bagaimana mungkin
kita menduga mereka telah tertawa kepada Abu Qatadah? Maka, yang

benar adalah apa yang dikatakan oleh Al Qadhi Iyadh.

Adapun perkataan syaikh (Imam An-Nawawi -penerj) "Riwayat
tersebut sangat akurat" masih perlu ditinjau kembali, karena
perbedaan dalam menyebutkan lafazh tersebut atau tidak
mencantumkannya tidak terjadi pada dua jalur periwayatan yang

berbeda, bahkan tercantum pada satu sanad dalam kitab Shahih
Muslim. Sementara itu Muhammad bin Ja'far menjelaskan dalam

riwayatnya dari Abu Hazim, dari Abdullah bin Abi Qatadah, seperti

akan disebutkan pada pembahasan tentang hibah (pemberian) bahwa
kisah dia berburu himar liar terjadi setelah mereka berkumpul bersama

Nabi dan para sahabatnya, saat mereka menginap di suatu tempat.

Adapun lafazhnyaadalah, it' ,p 'nlr ot;bi q )E:g U.E 6\*

i'rar, usi t)u &,, f i' & n' Jyj)k i"y e )F e p3 ^tb
c t to'. .i,'.ot o t

?-r * ut) Ui;v (Suatu hari aku sedang duduk bersama beberapa

toii-toti di ontoru sahabat Nabi SAW pada satu tempat di jalan
menuju Makkah, sedang Rqsulullah SAW singgah di depan knmi dan

orang-orang dalam keadaan ihram tapi aku tidak ihram). Kemudian
pada riwayat ini dijelaskan alasan mengapa mereka melihat himar liar
sedangkan Abu Qatadah tidak melihatnya, !'tlU Si: L+': frr;- rjiy:.\i
t*, oli I '..? . tx. oi r'+ ": ^ r- a-if-A.V'*at1 ,'i-H.i ,J j t'br, ,yr,ij:T-'C ,,# 'Jrri (Mereka pun
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melihat himar liar sedang aku sibuk memperbaiki sondalku, mereka

tidak memberilahukannya kepadoku. Namun, mereka ingin
seandainya aku melihatnya. Lalu aku berpaling dan aku pun
melihatnya).

Pada hadits Abu Sa'id di atas disebutkan bahwa yang demikian
terjadi saat mereka berada di Usfan, tapi hal ini kurang tepat. Adapun
yang benar adalah apayang disebutkan setelah satu bab melalui jalur
Shalih bin Kaisan dari Abu Muhammad (mantan budak Abu Qatadah),
dari Abu Qatadah, dia berkata , 9't ,?6lu &3 * bt & nrit g \g

f t )9 $$ '>"yt' t* i\:it1- ,t;bi '.ii'-i 9f '*': ilJit (Kami

bersama Rasulullqh SAW di Al Qahah, di antara kami ada yang ihram
dan ada pula yang tidak ihram. Maka oku melihat sahabat-sahabatku

melihat sesuatu, lalu aku memperhatikan dan ternyata ada himar
liar). Al Qahah adalah tempat yang dekat dengan As-Suqya seperti
yang akan disebutkan.

f t 19, Si v$ Qernyata saya melihat himar liar). Telah

disebutkan bahwa Abu Qatadah melihat himar tersebut setelah para

sahabat melihatnya. Hal itu telah ditegaskan oleh Fudhail bin
Sulaiman dalam riwayatnya dari Abu Hazim, seperti akan disebutkan
pada pembahasan tentang jihad, W ,aSue i.i a;'of 'U 

*t tr9 frf-i

,5? il') ,? li; illl gttereko melihar himar sebelum Abu eatadah

melihatnya. Ketika mereka melihatnya, maka mereka pun
meninggalkannya hingga Abu Qatadah melihatnya, lalu beliau
menunggong [hew an tunggangannyaJ).

d;L i:-l;;.t (aku bergerak mendekatinya). Dalam riwayat

Muhammad bin Ja'far disebutkan , '*i'q'i'e';6 o:j|r j1'o:A
qb .!,1! 1', .r ,r!ui ,€ljrs b/,girs,i{t tji, .e\)'b.i)r
'fl 'j q|triii ',i,:, '4 ,its-, @ku berdiri menuju kuda lalu

memosang pelananya, kemudian aku menaikinya dan aku lupa
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cambuk dan panah. Aku berkata kepada mereka, "Berikan kepadaku

cambuk dan panah. " Mereko berkota, "Tidak -demi Allah- knmi tidqk
qkan membqntumu dengan sesuatupun. " Aku morah dan turun lalu
mengambil keduanya kemudiqn aku menunggang [kuda}.

Dalam riwayat Fudhail bin Sulaiman disebutkan, A t,-i;|i
'^s1ut rg.O iL'* lirs-'oi "&iLe'a;rstt U ,SA- (Maka dta menunggang

kuda miliknyo yong bernama Jaradah, lalu dia meminta kepada

mereka untuk memberiknn cambuknya. Namun, mereks tidak mou

me mb e ri kannya, I alu dia mengamb il nya).

Lalu dalam riwayat Abu An-Nadhr disebutkan, Q? '>7 ,>Sj

u'i?'tt |)? ,ib'di#: :riui ,*'_?., €-l,s,Bi tjii (Don aku tupa

cambukku, maka aku berkqtq kepada mereka, "Berikan kepadaku

cambukku." Mereko berkata, "Kami tidak akan membantumu untuk
memburunya." Aku turun lalu mengambilnya). Dalam riwayat An-
Nasa'i melalui jalur Syu'bah dari Utsman bin Muhib, dan dalam

riwayat Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Abdul Aziz bin Rufai',
keduanya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah, 

';;rti
G';' A7* 6 (Dia menyambar cambuk dari salah seorang di antara

mereka). Akan tetapi riwayat pertama lebih kuat. Namun, keduanya

mungkin dipadukan dengan mengatakan bahwa dia melihat
cambuknya lebih pendek, lalu dia mengambil cambuk milik
temannya. Kemudian dia perlu untuk menyambamya, sebab jika
diminta secara baik-baik, niscaya pemiliknya tidak akan

memberikannya.

1A $;hJ (aku menikamnya hingga membuatnya tidak

bergerak). Dalam riwayat Abu Hazim disebutkan, 1r;,^it dt b\:ei
, . .i. t o al tu'.-'.CG rt) o' 

"* 
i '^fP (Aku mengarahkan [senjatal kepada himar

hingga *r:n rutn r, kemudian aku datang membawanya sementara ia
telah mati). Sementara riwayat Abu An-Nadhr menyebu&m, '^f-fr ,?
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(Hingga aku menusuknya lalu aku mendatangi mereka don berkata,

" Berdiri dan bawalah. " Merekn berktta, " Kami tidak akqn

menyentuhnya." Maka, oku pun membov,anya kepada mereka).

A,i; i tk'A ltami pun memakan dagingnya). Dalam riwayat

Fudhail dari Abu Hazim disebutkan, fly 17?61urrrka memakannya

lalu menyesal). Sedangkan dalam riwayat Muhammad bin Ja'far dari

Abu Hazim disebutkan , 'i3 et:.'ngt1i e ff3 t*l j ,y ;t'j(l U r*'i
g,1 ',rJzir '.rvt g.i ?? (Mereka pun terpengaruh memakannya,

kemudian mereka mengaduknn perbuatan mereka yong memokannya,

sedangkan mereka dalam keadaan ihram. Kami pun berangkat sedang

aku menyembunyikan paha depannya bersamaku). Dalam riwayat

Malik dari Abu An-Nadhr disebutkan, '&21i. ji:J "&A; 'i ',y6

(Sebagian mereka memakannya dan sebagian yang lain enggan untuk

memakannya). Sedangkan dalam hadits Abu Sa'id disebutkan, fJi;it

* L\:t (Maka mereka memanggqng sebagiannya). Lalu dalam

riwayat Al Muthalib dari Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Sa'id

bin Manshur menyebutkan, & ti\i'i j it9'1tt* + 6'^, Jil'\i t^!i
(Kami tetap memakan apa yang kami sukai darinya, baik dimasak

moupun dipanggang, kemudion knmi berbekol dengannya).

'*f o1 q;t't (dan kami khawarir okan ketinggalan jauh), yakni

kami berada pada jarak yang sangat jauh dari Nabi, karena beliau telah

mendahului kami, Demikian pula lafazh sesudahnya, t'ribiii- oi ft*'t
U\" (dan merekn khawatir aknn tertinggal olehmu). Hal itu

dijelaskan dalam riwayat Ali bin Al Mubarak dari Yahya yang

diriwayatkan oleh Abu Awanah dengan lafazh, t2ia dAli oi ft*'t
(Dan kami khawatir tertinggal jauh lrnrena musuh). Dalam riwayat

Imam Muslim disebutkan, '$s! \:ltt {e" bf fj:; dt
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(sesungguhnya mereko khawatir akan tertinggal jauh olehmu karena
musuh). Keterangan ini mengindikasikan bahwa alasan Abu Qatadah
segera menyusul Nabi adalah karena adanya kekhawatiran jika para

sahabatnya akan dicegat oleh musuh. Sementara dalam riwayat Abu
An-Nadhr disebutkan, lo' .J- "rflt'6 '4?i 61 'di ,,ls| ot'&:btJ ;i,
,-pt '^3:r;i 't*'riii *3 * (Sebagian merekn enggon unruk

memakannya. Mqka aku berkata, "Aku akan meminta Nabi berhenti
untuk kalian." Makn aku berhasil menyusulnya dan aku pun
menceritakan hal itu kepadanya). Pada riwayat ini dikatakan bahwa
alasan dia menyusul Nabi adalah untuk meminta fatwa sehubungan

dengan perbuatan mereka yang telah makan keledai liar. Akan tetapi

ada kemungkinan bahwa Abu Qatadah melakukannya dengan dua
alasan tersebut.

@t ,pG *: ,o4,.,r'ok; (aku meninggalkannya di Ta,hon

sedang beliau istirahat siang di As-Suqya). As-Suqya adalah nama

desa yang terletak antara Makkah dan Madinah. Sedangkanlafazh 91
jStE (sedang beliau istirahat siang), menurut Imam An-Nawawi,

diriwayatkan dengan dua versi. Yang paling akurat dan masyhur
, , ,. , 2

adalah lafazh #ti y*g berasal dari kata d'jJit (istirahat siang), yakni

aku meninggdt*yu pada malam hari di Ta'han. Namun, beliau
bertekad akan beristirahat siang di As-Suqya. Adapun versi kedua

disebutkan dengan lafazh J,.ri (datang/menghadap), tapi versi ini

tampak janggal, dan sepertinya perubahan itu dari kata i6. epabila
t.

lafazh ;[rU terbukti akurat, maka maknanya bahwa Ta'han merupakan

tempat yang berhadapan dengan As-Suqya. Berdasarkan pendapat

pertama maka makna lafazh GlJ' {6 gl adalahbeliau istirahat siang

di As-Suqya. Sedangkan berdasarkan pendapat kedua 1i6;, maka

maknanya adalah; Ta'han adalah tempat yang berhadapan dengan As-
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Suqya. Tidak diragukan lagi bahwa versi pertama lebih benar dan

lebih banyak faidahnya.

Al Qurthubi mengemukakan pandangan yang terkesan ganjil,

dia berkata, "Mungkin lafazh yri merupakan bentuk isim fa'il (kata

benda yang menunjukkan pelaku/subjek) dari kata jri (berkata), atau

bisa pula berasal dari kata 'Uti 
listirahat siang), tapi kemungkinan

pertama yang dimaksud di tempat ini.

Kemudian dalam riwayat Al Ismaili melalui jalur Ibnu Aliyah

dari Hisyam disebutkan dengan lafazh, q:,y e6 
'*2 

@an beliau

bermukim di Suqya).Menurut Al Ismaili, yang benar adalah lafazh $ri
Saya (Ibnu Hajar) katakan, adanya tambahan huruf ba' pada kata "As-

Suqya" tdtrrl melemahkan kemungkinan yang terakhir seperti

tersebut di atas.

'r>Ui lmaka aku berksta). Pada kalimat di atas terdapat lafazh

yang tidak disebutkan secara tekstual. Kalimat seharusnya adalah; aku

menyusul Rasulullah hingga ketika aku berhasil menyusulnya aku

berkata, "Wahai Rasulullah. ..."

p€lr 'eJ)b tiii- aIi( of (sesungguhnya keluarsamu

menyampaikan salqm untukmu). Maksud "keluarga" dalam hadits ini

adalah para sahabat, berdasarkan riwayat Muslim dan Ahmad serta

selainnya dengan lafazh, ',$.r;bi .if (sesungguhnya sahqbat-

sahabatmu).
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\, & 4t e,')Abtt ,'ls {L l,r:i oi i;rs 6i / I' Lb }
\:tqi ,i;-i tt'it;.>i ?;G ,i;'?c'*') *
'@'J;-" ,u*') :9,c.)LL('.b ,j1'-J.;. \1b'p ,^4,,

;xbt ,i-lt y';A ,'^I"i'-) L"pl ,fr A Uta"

gr ;r;r'.A i ,i kG ,,-a-U.'oi r;u'#;-u ,'4G
o / .. / g cz C / 

^ 
4

&'bYo (rh 
, n'p b',\ {rb$ ,:i Q;j *') ^)L ht obJ-. J J 9.t L/ U

;i :^s t $st.:| € ly q qbr'4i .rtla

*': 1& k; i,liu, :&') ^l;. iu' ,-& it'J'-, s;
tx.i t, ,i., o1 . ^, 1- i .c2 t '

,'^:;i & &') qE nt .k At J'i'., li-u .ufllt yu

ifl, |rlL u"s|;- f-rb"ri ur;.>i tt ,n, J';, G- :&
,,,5i\ \ts,";4F'uf tr^* i Ct;',!.5'i's;rr *r')
of: ,tr'rV eur fl i' 

'J';, 
u- ,'ii "f* ,l",Eu

a'rt? :*.,r.Jo\ *', +'\t J:" it'J";:r'lrx .yu r*

3. Apabila Orang-orang yang lhram Melihat Binatang Buruan

lalu Mereka Tertawa dan Orang yang Tidak Ihram Memahami

Maksudnya

1822. Dari Abdullah bin Abu Qatadah bahwa bapaknya

menceritakan kepadanya, dia berkata, "Kami berangkat bersama Nabi

SAW pada peristiwa Hudaibiyah. Para sahabatnya ihram sedang aku

tidak ihram. Lalu dikabarkan kepada kami tentang musuh di Ghaiqah,

'.ct c t olz
.d qro -*-c , a q

JJ\J
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maka kami bergerak ke arah mereka. Para sahabatku melihat seekor

himar liar, maka sebagian mereka tertawa kepada sebagian yang lain.

Aku memperhatikan dan aku pun melihatnya- Mak4 aku bergerak

mendekatinya dengan menunggang kuda" lalu menikamnya hingga

tidak dapat bergerak dari tempatnya. Aku memohon bantuan kepada

mereka, namun mereka enggan untuk menolongku- Kami pun

memakannya. Kemudian aku menyusul Rasulullah SAW. Kami

khawatir tertinggal jauh oleh Nabi, maka aku sesekali memacu kudaku

berlari dan sesekali membiarkannya berjalan biasa. Lalu aku bertemu

dengan seorang laki-laki dari bani Ghifar di tengah malam, dan aku

berkata kepadanya, "Di mana engkau meninggalkan Rasulullah

SAW?" Dia berkata, "Aku meninggalkannya di Ta'han, dan beliau

istirahat siang di As-Suqya." Maka aku menyusul Rasulullah SAW

hingga mendatangi betiau. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah,

sesungguhnya sahabat-sahabatmu menyampaikan ucapan salam

untukmu dan rahmat Allah serta berkah-Nya. Sesungguhnya mereka

telah khawatir akan tertinggal jauh darimu karena musuh, maka

tunggulah mereka'. Lalu beliau SAW melakukannya. Aku berkata,

'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami memburu himar liar, dan

masih ada sisanya pada kami'. Rasulullah sAw bersaMa kepada para

sahabatnya ,'Makanlaft'. Sedangkan mereka dalam keadaan ihram."

Keterangan:

(Bab apabila orang-orang yang ihrqm melihat binotang buruan

lalu mereka tertawa dsn orang yang tidak ihrom memahomi

malrsudnya), yakni hal itu bukan isyarat dari orang yang ihram kepada

orang yang tidak ihram untuk menangkap binatang buruan tersebut,

sehingga binatang buruan tersebut halal bagi mereka'
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4. Orang yang Ihram Tidak Membantu Orang yang Tidak Ihram
untuk Membunuh Binatang Buruan

,1a .
Li-t--

tc. 1
4:' AJJI

e.i'* u:^5 :; A9 cr ;:6 rt3* it * U'* nL,

* \t & dt'{ k :'Jv'ou \t n, ;;rs oi t rLJ
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d

:!i; \ :rja -^a";"& e- jL; )t* i;ti't"-h; ,(b
lz

,/

:t, q ,Vt Ui ; ,ii'il,'v Argi ,o"ir Gt ,i,r- ..,-
\ :ra*X Jv3 ,l"F :ra;,-,'Jlii Gt .>i q 4:b ,tr;} *i
i'-F ,Jvt'ilLu;Ci';,1') *, *\t ,* dt*e :*U
?:', :?, t* * ';)3 /.c';1 fe;t ,ri* tt'JG l>u

1823. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami,
Sufran menceritakan kepada kami, Shalih bin Kaisan menceritakan

kepada kami dari Abu Muhammad Nafi' (mantan budak Abu

Qatadah) bahwa dia mendengar Abu Qatadah RA berkata, "Kami
bersama Nabi SAW di Al Qahah, jaraknya dari Madinah sekitar
tiga...."

Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Suffan
menceritakan kepada kami, Shalih bin Kaisan menceritakan kepada

kami dari Abu Muhammad, dari Abu Qatadah RA, dia berkata, "Kami

.J" J":jj;
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bersama Nabi SAW di Al Qahah, di antara kami ada yang ihram dan

ada yang tidak ihram. Lalu aku melihat sahabat-sahabatku

memperhatikan sesuatu, aku pun memperhatikan dan ternyata ada

keledai liar -yakni cambuknya terjatuh- mereka berkata, 'Kami

tidak akan membantumu sedikitpun (untuk menangkapnya),

sesungguhnya kami dalam keadaan ihram'. Aku pun meraih dan

mengambilnya, kemudian aku mendatangi keledai di balik bukit kecil

dan menusuknya. Lalu aku membawanya kepada sahabat-sahabatku.

Sebagian mereka berkata, 'Makanlah'. Sebagian lagi berkata, 'Jangan

kalian makan'. Maka aku mendatangi Nabi SAW, sedang beliau

berada di depan kami. Aku bertanya kepada beliau, maka beliau

bersabda, 'Makanlah, karena itu halal' . Amr berkata kepada kami,

'Pergilah kalian kepada Shalih dan tanyalah kepadanya mengenai hal

ini dan yang lainnya. Lalu dia datang kepada kami di tempat ini'."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang ihram tidak membantu orang yong tidok ihrom

untuk membunuh binatang buruan). Yakni, baik dengan perbuatan

maupun dengan perkataan. Ada pendapat yang mengatakan, bahwa

dengan judul bab ini Imam Bukhari bermaksud membantah mereka -
di antara pengikut madzhab Azh-Zhahiri- yang membedakan antara

bantuan yang bersifat wajib (binatang buruan tidak didapatkan kecuali

dengan bantuan itu) dan ini adalah bantuan yang diharamkan, dengan

bantuan yang tidak wajib, yakni mungkin saja binatang buruan

didapatkan tanpanya, dan inilah bantuan yang tidak diharamkan.

?6u, ((ti Al Qafuah), yaitu nama sebuah lembah yang terletak

sekitar satu mil dari As-Suqya ke arah Madinah. Lembah ini

dinamakan juga Al Abadid. Imam Bukhari telah menjelaskan pada

jalur periwayatan pertama bahwa letaknya dari Madinah sekitar tiga

marhalah. Iyadh berkata, "Orang-orang meriwayatkannya dengan

lafazh 'qafuah', kecuali Al Qabisi yang menyebutkannya dengan
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lafazh Faafuah ( Ld), tapi ini merupakan tashfuf (perubahan) dari

perawi."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam riwayat Al Jauzaqi melalui
jalur Abdurrahman bin Bisyr dari Suffan disebutkan dengan lafazh
shifah (Ly),dan ini juga tashhifdari perawi, karena.,shifah,, adalah

nama tempat di Rauha'. Sementara antara Rauha' dan As-Suqya
berjarak cukup jauh. Telah disebutkan bahwa Rauha' adalah nama

tempat dimana Abu Qatadah dan para sahabatnya memisahkan diri
dari rombongan Nabi SAW dan bergerak ke arah pesisir, kemudian
bertemu kembali di Al Qalah. Di tempat itu dia melakukan perburuan

tersebut. Seakan-akan Abu Qatadah dan para sahabatnya berangkat
lebih akhir, karena harus beristirahat atau sebab lainnya, sedangkan
Nabi SAW telah mendahului mereka ke As-Suqya hingga akhirnya
mereka menlusulnya.

i:{'i ) t jui -iL';, e, *- "t-) 3b 6$ Qernyata ado ketedoi

Iiar 
-yakni cambuknya teriatu'h-'*rrcko'berkata, "Kami tidak okan

membantumu sedikitpun."). Demikian yang terdapat di tempat ini.
Adapun keraguan yang ada berasal dari Imam Bukhari. Abu Awanah
telah meriwayatkannya dari Abu Daud Al Harrani, dari Ali bin Al
Madini dengan lafazh, ,b?rs ailr 'crbii q? q j ,,rr-i )A- tsti

tlf 6t 1&.f t!*i 'd ,rjui ,dis6 ,'dfi L"rur n1^?*i
(ternyata ada himar liar, maka aku menunggang kudaku dan

mengambil panah serta cambuk. Lalu cambuk tersebut terjatuh dariku
dan aku berkata, "Berikanlah ia kepadaku." Mereka berkato, "Komi
tidak akan membantumu sedikitpun [untuk menongkapnyaJ.

Sesungguhnya kami dalam keadaan ihram.").

Perkataan mereka "Sesungguhnya kami dalam keadaan ihram,,
menunjukkan bahwa mereka telah mengetahui bahwa orang yang

ihram diharamkan untuk membantu membunuh binatang buruan.
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Dalam beberapa jalur periwayatan disebutkan bahwa mereka telah

memakan daging binatang buruan tersebut. Secara zhahir, mereka

memakannya pada waktu pertama kali. Setelah itu timbul keraguan,

seperti yang diterangkan dalam riwayat Utsman bin Muhib di bab

berikutnya, olf ,fi ? P ,1 Jr'61 ,roi'i q'e *6 (Kami

makon dagingnya, lalu kami berkata, "Apakah kami [bolehJ memaksn

daging binotang buruan sedong kita dalam keadaqn ihram?").

Riwayat Abu Hazim menyebutkan, ,e i |o'FU- y frt'; y, + 'i
i? it tr::_'n1t1i e ffa (Kemudian aku datang membawanya dan

merekapun memakannya. Seteloh itu merekn ragu atas perbuotan

mereko yang telah memakannyo sedang mereka dalam keadaan

ihram).Pada hadits Abu Sa'id dikatakan, Sii :$a i y o't:X-fl@

f1U ';tt7ti 6lC o,€i ,6-#i * :, (Mereko pun memonsgang

sebagian dori [daging|nya lcemudian berkata, "Rasulullah ada di
antara kita." Beliau telah mendahului mereka, makn mereks segero

menyusulnya dan bertanya kepadanya [mengenai hal itufl.

5. Orang yang Ihram Tidak Memberi Isyarat kepada Binatang

Buruan Agar Ditangkap oleh Orang yang Tidak lhram

/^r\
qf ilr .;; ,l' J"-, oi ,',;i 

^;i 
of 

t;tft *i "/.d,t 
LL?

: ' ,,
i;A j.-" ;p -Antb J:f) ,^* ti'-* tLe 6.r *j
ai ,Hi,yi \:L:v,,4 ;- F'tL 11* :Jt-
t\'o\:F-"i c* |;v;:a / vt "& f;';i f;ir
t lp,ea w'*; fAt ;' a;a {p, j,*')'# fsi,

r72 - FATIITTL BAARI



dA eS;f ;;t * A k'(t tjvi ri^r q rrs'u

*t y \t ,k )t J';:, r;i r*.or'!i n U ;;; Y

}il V i;a T ;:rs i', ,a;i & q yt',s";:' u. :tiu
tli ,tei ql ';a i;a J tAL '"W*',j,*') ;:, 6.?;

.,1 ,-:'.c! c .t .t z ) 't '
Lr^-r o_r-- ,ts: * Ak\i ,di'i,+A', $'u

,.
,ai'ri,aL|";;Li;liLiti i;u tbu ,4 e,

o i o 
' 

" ' 
'''''

t.(ll i ,4 u t-/'.., :Jri ,) :trlu f(J)

1824. Dari Abdullah bin Abu Qatadah, bahwa Uuput ryu
mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Rasulullah SAW berangkat

untuk menunaikan (ibadah) haji dan mereka (para sahabat) berangkat

bersamanya. Lalu beliau memalingkan [membelokkan] sekelompok

mereka --di antaranya Abu Qatadah- seraya bersabda, "Hendakloh
knlian menempuh jalan pesisir hingga kita bertemu kembali." Mereka

pun menempuh jalan pesisir. Ketika berpisah, mereka berihram

kecuali Abu Qatadah, dia tidak ihram. Pada saat mereka berjalan,

mereka melihat sejumlah keledai liar. Maka Abu Qatadah bergerak

mendekatinya, kemudian menusuk seekor keledai betina. Mereka pun

singgah lalu makan dagingnya dan berkata, "Apakah kita makan

daging binatang buruan sedang kita dalam keadaan ihram?" Kami
membawa daging himar yang tersisa. Ketika mendatangi Rasulullah

SAW, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah

ihram, sedangkan Abu Qatadah tidak ihram. Lalu kami melihat

sekelompok keledai liar, maka Abu Qatadah mendekatinya lalu
menusuk seekor keledai betina." Beliau bersabda, "Apakah ada di
qntoro kalian seseorang yong memerintahkan untuk menangkapnya

atau mengisyaratkan kepadanya?" Mereka berkata, "Tidak ada."

Beliau bersabda, "Makanlah daging yang tersiso."
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Keterangan Hadits:

(Bob orang ihram tidak mengisyaratkon kepada binatang

buruan agar ditangkap oleh orang yang tidok ihrom). lmam Bukhari

mengisyaratkan haramnya hal tersebut, namun dia tidak menyinggung

tentang kewajiban membayar denda karena perbuatan itu, dan ini

merupakan masalah yang diperselisihkan. Para ulama sepakat

-seperti 
yang dijelaskan- mengharamkan orang ihram memberi

isyarat untuk menangkap binatang buruan atau melakukan tindakan

yang dapat dikategorikan sebagai isyarat. Para ulama berbeda

pendapat tentang kewajiban orang yang ihram untuk membayar denda

apabila memberitahukan binatang buruan kepada orang yang tidak

ihram, baik berupa isyarat atau memberikan bantuan. Ulama Kufah,

Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa orang yang ihram wajib

membayar denda. Sementara Imam Malik dan lmam Syafi'i

berpendapat tidak wajib membayar dend4 seperti orang yang tidak

ihram memberitahukan kepada orang yang tidak ihram untuk

membunuh binatang di wilayah tanah Haram. Mereka jugu

mengatakan bahwa dalam hadits di bab ini tidak ada alasan tentang

kewajiban membayar denda, sebab pertanyaan Nabi SAW tentang

orang yang membantu atau memberi isyarat membunuh binatang

buruan adalah untuk menjelaskan apakah mereka halal memakannya

atau tidak. Namun, hadits itu tidak menyinggung tentang denda. Al
Muwaffiq berdalih bahwa yang demikian itu adalah pendapat Ali dan

Ibnu Abbas, dan kita tidak mengetahui sahabat lain yang

menyelisihinya. Akan tetapi terjadi perbedaan mengenai riwayat itu

dari Ibnu Abbas, sedangkan riwayat dari Ali keakuratannya belum

dapat dipastikan. Sebab, orang yang membunuh binatang buruan tanpa

mengikutkan orang yang memberitahukannya kedudukannya sama

seperti orang yang memberitahukan kepada orang yang ihram atau

berpuasa tentang keberadaan seorang wanita" lalu orang yang ihram

atau berpuasa tersebut melakukan hubungan intim dengan wanita.

tersebut. Maka, orang yang memberitahukan ini berdosa akibat
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perbuatannya, tetapi tidak harus membayar kafarat dan puasanya tidak

dianggap batal.

€e 7'? (keluar untuk menunaikan hoii). Al Ismaili berkata,

"Ini adalah suatu kesalahan, karena kisah ini terjadi saat umrah.

Adapun keberangkatan beliau bersama rombongan untuk menunaikan

haji telah menempuh jalan Al Jadah, dan tidak menempuh jalan

pesisir. Barangkali perawi hendak mengatakan bahwa beliau keluar

dalam keadaan ihram, lalu keliru dalam mengungkapkan kata ihram

sehingga menjadi haji."

Saya (lbnu Hajar) katakan, tidak ada kekeliruan mengenai hal

itu, bahkan ini termasuk ungkapan kiasan yang umum digunakan. Di

samping itu, makna dasar kata haji adalah mendatangi Baitullah

(Ka'bah). Maka, seakan-akan perawi mengatakan, "Beliau berangkat

menuju Baitullah". Atas dasar ini, maka umrah dikatakan sebagai haji

kecil. Kemudian aku mendapati hadits ini dinukil dari riwayat

Muhammad bin Abi Bakar Al Maqdami dari Abu Awanah dengan

lafazh, ty;gJ ji &U n; (Beliau keluar untuk melal<sanakan haji atau

umrah). Maka, jelaslah bahwa keraguan tersebut berasal dari Abu

A*'anah. Sementara Yahya bin Abu Katsir menegaskan bahwa yang

demikian itu terjadi pada saat umrah Hudaibiyah, dan inilah yang

menjadi pegangan.

6vi t4, '* it ;e isri i J.j,-t (Abu eatadah bergerak

mendekati sekelompok keledai, lalu menusuk seekor keledai betina).

Dalam lafazh ini terdapat tambahan, sebab riwayat-riwayat yang ada

menyebutkan bahwa keledai yang terlihat hanya satu ekor. Sementara

dalam lafazh ini disebutkan sekelompok keledai, dan yang terbunuh

adalah keledai betina.

061i +, ,t I 6 dij,ei gami membawa daging keledai betina

yang tersisa). Dalam riwayat Abu Hazim disebutkan , |tbit'.V': tlj

ty (Kami pun berangkat dan aku menyembunyikan [dagingJ paha
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clepan bersamoku). Pada riwayat itu disebutkan, ;ul1ts feuS : F,
u,i" ,? {.Jfii '.t:rir (Apakah masih tersisa dagingnya bersama

itu disebutkan, ^irci si; u ,&
depan bersamaku).

kalian? Maka aku memberikan bagian paha don beliau memakannya

hingga tidak tersisa kecuali tulangnya). Imam Bukhari meriwayatkan

pula dalam pembahasan tentang jihad, ql?U A;Flf ,&) * (Kakinya

ada bersama kami, lqlu beliau mengambil dan memakannya).

Sedangkan dalam riwayat Al Muthalib disebutkan, ,irlir U .Jilt ii

E ,y'e (Kami teloh menyiopkon daging paha untukmu, maka beliau

memqkon sebagian darinya).

) ,rj6 rr;;i1 3t3i \i W '*u- oi '{}i "rti 'SLi iSi qrtiou

bertanya, "Apakah ada salah seorang di antara kamu yang

me.merintahkannya untuk menongl<apnya atau memberi isyarat

kepadanya? " Merekn menjawab, "Tidak ada"). Dalam riwayat [mam

Muslim disebutkan, t:*r{t,l*t ji'{}i bi "e 
Jir qparah ada di

antqra kalian yang memerintahkanya atau memberi isyarot

kepadanya dengan sesuatu?). Imam Muslim meriwayatkan pula

melalui jalur Syu'bah dari Utsman, piL;r 't1'&i ":i e;i'$ (Apaknh

kalian mengisyaratknn atau membantu atau berbura?). Sementara

dalam riwayat Abu Awanah melalui jalur ini disebutkan, 'ti V;i
# if i&t (Apakah kalian memberi isyarat, atau berburu, otau

membunuh?).

.. o ; otlJJ ./ e. 6 tt6c :l$ (Beliau bersabda, "Makanlah sisa

dagingnya.";. fAirnu, perintah di sini menunjukk an ibahah (boleh),

bukan wajib. Sebab kalimat tersebut merupakan jawaban atas

pertanyaan mereka tentang boleh tidaknya perbuatan tersebut, bukan

tentang wajibnya. Maka, makna jawaban tersebut sesuai konteks

pertanyaannya, tetapi pada riwayat ini tidak disebutkan bahwa beliau

makan daging keledai buruan itu. Hal itu disebutkan dalam kedua

riwayat Abu Hazim dari Abdullah bin Abu Qatadah. Namun, tidak ada
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seorang perawi pun dari AMullatr bin Abi Qatadah yang menyebutkan

keterangan seperti itu selain Abu Hazim. Akan tetapi Shalih bin

Hassan meriwayatkan hadits yang serupa sebagaimana yang

diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud Ath-Thayalisi dan Abu

Awanah yaitu; i:*L?t l& ,Jri (Beliau bersabda, "Mokanlah dan

berilah oku makan ') Demikian pula tidak seorang pun perawi dari

Abu Qatadah selain Al Muthalib dari Sa'id bin Manshur yang

menyebutkan demikian. Dari riwayat Abu Muhammad dan Atha' bin

Yasar serta Abu Shalih telatr sampai kepada kami seperti yang akan

disebutkan pada pembahasan tentang berburu, begitu juga dari riwayat

Abu Salamah bin AMurrahman yang dikutip oleh Ishaq, serta dari

riwayat Ubadah bin Tamim dan Sa'ad bin Ibrahim yang dikutip oleh

Imam Ahmad. Sementara Ma'mar menyendiri dalam menukil dari

Yahya bin Abi Katsir disertai tambahan yang berlawanan dengan

kedua riwayat Abu Hazim, seperti dinukil oleh Ishaq, Ibnu

Khuzaimah dan Ad-Daruquthni melalui jalurnya. Pada bagian akhir

disebutkan,,4 ofrlbt u4 ,'Cii: Pj y b' ,rr; :t )"'l'riil'cr'sii
(Aku menyebutkan urusannya kepada Rasulullah SAW seraya berkata,

"Hanyo saja aku memburunya unluktnu.'). Maka, beliau

memerintahkan para sahabatnya untuk memakannya, dan beliau tidak
memakannya ketika aku mengabarkan kepadanya telah memburu

binatang itu untuknya.

Ibnu Khuzaimah, Abu Bakar An-Naisaburi, Ad-Daruquthni dan

Al Jauzaqi mengatakan, bahwa keterangan tambahan ini hanya dinukil
oleh Ma'mar. Ibnu Khuzaimatr berkata, "Apabila keterangan

tambahan ini akurat, maka ada kemungkinan beliau makan daging

binatang buruan tersebut sebelum Abu Qatadah memberitahukan

kepadanya bahwa dia menangkap binatang buruan tersebut untuk

beliau; dan ketika diberitahukan, maka beliau tidak lagi

memakannya." Tapi pernyataan ini perlu ditinjau kembali, sebab

apabila hal itu haram hukumnya, tentu Allah tidak membiarkan Nabi

memakannya sampai Abu Qatadah memberitahukan bahwa dia
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memburunya untuk beliau. Ada kemungkinan perbuatan Nabi SAW

itu adalah untuk menjelaskan bolehnya hal tersebut, karena yang

diharamkan bagi orang yang ihram adalah binatang yang telah

diketahui diburu untuknya. Akan tetapi apabila dia dibawakan daging

dan tidak tahu apakah daging itu hasil buruan atau lainnya, lalu dia

mengembalikannya kepada hukum dasar yaitu boleh dimakan,

kemudian dia memakannya, maka daging tersebut tidak dianggap

haram.

Dalam hal ini saya ingin mengemukakan, bahwa dalam riwayat-

riwayat yang telah disebutkan menerangkan bahwa yang tersisa adalah

daging bagian paha, dan Nabi memakannya sampai tinggal tulangnya.

Sedangkan Imam Bukhari menyebutkan dalam pembahasan tentang

hiboh (pemberian), tilrii ;- (Hingga beliau menghabiskannya).

Maka, apakah sebenarnya daging yang tersisa hingga beliau

memerintahkan para sahabatnya untuk memakannya? Padahal riwayat

Abu Muhammad dalam pembahasan tentang berburu menyebutkan,

Xi,' r;;3ai,i "r;b 'i u'y ,iri F ,aii ty ;e '& '4i.1 ptpakah

masih tersisa bersama l<alian sesuatu darinya? Aku berkata, "Ya."

Beliau bersobda, "Makanlah oleh kalian, ia adalah makanan yang

diberikon Allah kepada kalian."). Hal ini mengindikasikan bahwa

yang tersisa adalah daging bagian paha.

Pelaiaran vang dapat diambil

l. orang yang ihram boleh mengharapkan orang yang tidak ihram

untuk berburu, supaya orang yang ihram dapat memakannya'

2. Apabila orang yang tidak ihram menangkap binatang buruan

untuk dirinya sendiri, maka orang yang ihram boleh memakan

binatang buruan tersebut. Hal ini memperkuat pendapat mereka

yang memahami makna lafazh "shaid' (buruan) pada firman

Allah, ir'*'#'i;i (Dan diharamksn atas kalian binatang
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3.

buruan di daratan) dalam arti "memburunya" (bukan

memakannya).

Meminta hadiah dari teman dan menerima hadiah darinya. Iyadh

berkata, "Menurutku, Nabi meminta bagian tersebut dari Abu

Qatadah untuk menyenangkan hati orang-orang yang telah

memakannya dalam rangka menjelaskan bolehnya hal itu
dengan perkataan dan perbuatan, untuk menghilangkan

keraguan mereka."

Memberi nama kuda. Begitu juga memberi nama keledai

menurut Imam Bukhari, sehingga dia membuat judul tersendiri

untuk masalah ini dalam pembahasan tentang jihad. Ibnu Al
Arabi berkata, "Memberi n:rma sesuatu yang tidak berakal

adalah diperbolehkan, meskipun dia tidak dapat memahami serta

tidak menjawab bila dipanggil. Di samping itu, sebagian hewan

terkadang memahami hal itu, dan dia dapat membedakan

namanya apabila dipanggil."

Menyimpan bagian teman yang tidak ada, dan dia termasuk

orang yang dihormati atau diharapkan berkahnya, atau

diperkirakan dia akan dapat memberikan hukum bagi persoalan

tersebut secara khusus.

Imam (pemimpin) boleh memisahkan sebagian pengikutnya

untuk kemaslahatan.

Menggunakan pasukan pengintai dalam suatu peperangan.

Menyampaikan ucapan salam, baik dari dekat maupun jauh.

Dalam hadits itu tidak ada keterangan yang membolehkan untuk

tidak menjawab salam bagi siapa mengirimkan salam tersebut,

sebab ada kemungkinan Nabi menjawab salam yang

disampaikan kepadanya, tetapi tidak disebutkan dalam hadits.

Sementara dalam hadits itu sendiri tidak terdapat keterangan

yang menafikannya.

Menikam bi natang buruan dianggap menyembel ihnya.
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10. Berijtihad pada zaman Nabi SAW diperbolehkan' Ibnu Al Arabi

mengatakan, bahwa ini adalah ijtihad pada saat dekat dengan

Nabi SAW, bukan langsung di hadapan beliau.

Mengamalkan hasil ijtihad.

Apabila terjadi pertentangan hasil dari dua ijtihad yang

dilakukan, maka tidak boleh saling mencela satu sama lain,

berdasarkan lafazh hadits, *Mskn beliau tidak mencela kami

karena hal tersebut". Seakan-akan mereka yang memakan

daging buruan berpegang dengan hukum dasar, yaitu segala

makanan pada dasarnya adalah halal. Sedangkan mereka yang

tidak memakan berpegang pada perintah untuk tidak membunuh

binatang buruan saat ihram.

Kembali kepada nash apabila terjadi pertentangan antara dalil.

Memacu kuda ketika berburu.

Berburu di tempat-tempat yang sulit.

Meminta bantuan kepada penunggang kuda.

Membawa bekal saat safar (bepergian).

Berlaku lemah lembut terhadap sahabat dan teman dalam

perjalanan.

Bolehnya menggunakan kiasan dalam perbuatan sebagaimana

dalam perkataan, sebab mereka menggunakan "tertawa" sebagai

isyarat, berdasarkan keyakinan mereka bahwa memberi isyarat

tidak diperbolekan.

Boleh menuntun unta apabila dibutuhkan dan bersikap lembut

terhadapnya, berdasarkan perkataannya, "dan sesekali alat

me mb i ar kannya b erj al an perl ahan" .

Singgah saat istirahat siang bagi orang ynag bepergian.

11.

t2.

13.

14.

15.

16.

t7.

18.

t9.

20.

2t.
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22. Menyebutkan hukum dan hikmahnya seperti dalam lafazh

hadits, "Honya saja ia adalah makanan yang diberikan oleh

AUah untuk kolian".

Catatan

Bagi orang yang ihram tidak boleh membunuh binatang buruan,

kecuali apabila binatang tersebut menyerangnya dan ia membrmuhnya

untuk membela diri. Dalam hal ini dia tidak wajib membayar denda.

6. Apabila Orang yang Ihram Diberi Hadiah Keledai Liar yang

Masih Hidup, Maka Dia Tidak Menerimanya

. ,'t o !., .c. o / lo z o'-al o ),, ou o ), o/, o .

,f tV dl oIJl +s ;P )-r* U * d.,{ oll * A attl -t*"c ;r

&:, yh; * yti;r.,sr^i li ,:dtt ur>' ,'r2r
f tt ,si:, ili ,* ii;; -Jtii'sf- ,ryyu.'*,r ry', tV

# (t \t'* f,'; I rit,,jv,<*)

1825. Dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari
Abdullah bin Abbas, dari Ash-Sha'b bin Jatstsamah Al-Laitsi bahwa
dia menghadiahkan kepada Rasulullah SAW seekor keledai liar
sedarg beliau berada di Abwa' 

-atau 
di Waddan- maka Nabi

mengembalikan kepadanya. Ketika beliau melihat apa yang ada di
wajahnya, maka beliau bersabda, "sesungguhnya kami tidak
rnenolalcnya, melainkan karena komi dalom keadaqn ihram."

Keterangan Hadits:

(Bab apabila orang yang ihram diberi hadiah keledai liar yang
masih hidup, maku dia tidak menerimunya). Demikian Imam Bukhari
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membatasi judul bab, yaitu bahwa himar tersebut masih hidup. Hal ini

menunjukkan bahwa riwayat yang merlyatakan bahrva hirnar tersebut

telah disembelih adalah keliru.

*: f:b (keledai tiar). Tidak ada perbedaan para peraw'i dari

Malik mengenai hal itu, dan ini diikuti oleh seluruh perawi dari Az-

Zuhri. Namun, dalam riwayat Imam Muslim, Ibnu Uyainah 
-dalam

riwayatnya- dari Az-Zuhri telah menyelisihi mereka, dia berkata, p

f t 19 (Daging keledai liar). Akan tetapi Al Humaidi (murid

Suffan) menjelaskan bahwa dia biasa mengatakan pada hadits itu,

f t'tY (Himar /iar). Namun, di kemudian hari dia mengatakan, pii
,-;-') )9 (Daging himar lior). Hal ini menunjukkan bahwa

riwayatnya tidak konsi sten (mudht har i b).

Adapun riwayat dengan lafazh "Daging himar liar" telah

diriwayatkan dari beberapa jalur periwayatan yang semuanya masih

diperbincangkan tentang keakuratannya. Di antaranya riwayat Ath-
Thabrani melalui jalur Amr bin Dinar dari Az-Zthri dengan sanad

yang lemah. Ishaq berkata dalam Musnad-nya, "Al Fadhl bin Musa

telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Amr bin

Alqamah, dari Az-Zlhri, dia berkata, JLiz ,r..J (Daging himar). Akan

tetapi Al Wasithi menyelisihi dalam riwayatnya dari Muhammad bin

Amr yang menyebutkan, f t't9 (keledai liar), sama seperti yang

dinukil oleh mayoritas perawi.

Ath-Thabrani meriwayatkan melalui jalur Ibnu Ishaq dari Az-

Zuhri, dia berkata, ,-*') l9 J.l (Kaki keledai liar). Hadrts Ibnu

Ishaq tergolong hasan, akan tetapi riwayatnya tidak dapat dijadikan

hujjah bila menyelisihi riwayat perawi lainnya. Keterangan yang

menunjukkan kekeliruan mereka yang mengatakan demikian dari Az-
Zulvi adalah perkataan Ibnu Juraij, "Aku berkata kepada Az-Zuhri,
'Apakah himar yang telah ditikam?' Dia menjawab, 'Aku tidak
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tahu'." Riwayat ini dikutip oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Awanah

dalam kitab Shahi h-nya.

Telah disebutkan melalui jalur lain dari Ibnu Abbas bahwa yang

dihadiahkan oleh Ash-Sha'b kepada Nabi adalah daging keledai. Lalu

lmam Muslim meriwayatkan melalui jalur Al [Iakim dari Sa'id bin

Jubair. dari Ibnu Abbas, dia berkata, * ir' ,rr; 4t iii-iirJr "sGi

l9'hl'&: @sh-Sha'ab menghadiahkan kaki fpahal himar kepuda

Nabi SAI,lf. Kemudian riwayat Imam Muslim menyebutkan, yb'fr
6t'.W ,ris @aSian belakang keledai liar yang masih meneteskan

darah). Imam Muslim juga meriwayatkan melalui jalur Hubaib bin

Abi Tsabit dari Sa'id, suatu ketika ia mengatakar.,"keledai liar ", dan

suatu ketika dia mengatakan, "bagian samping keledai". Riwayat

Imam Muslim melalui jalur Thawus dari Ibnu Abbas telah

memperkuatnya, dia berkata, ,sr(b or drr '# 'i itfi ,C\i ,J ""': ?i
'r', t') :o i' ,r; l' )'*;,Usi F n * q;i'rS ,i$'ii.
i? 6l,iiii, ) tlt ils't e"'t y P ,l"rbL ii '$il :"Jti t?t'? (zaid bin

Arqam datang, maka Abdtillah bin Abbas berkata kepadanya untuk

memantapkan ingatannycr, "Bagaimono engkau mengabarfuin

kepadaku tentang daging buruan yang dihadiahkan kepada

Rasulullah, sedang beliau dalam keadaan ihram? " Dia berkata,

"Dihadiahkan kepadanya sebagian dari daging binatang buruan,

maka beliau menolaknyo seraya bersabda, 'Sesungguhnya kami tidak

memakannya, sesunguhnya kami dalam keodaqn ihram'.").

Abu Daud dan Ibnu Hibban meriwayatkan melalui jalur Atha'

dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Wahai Zaidbin Arqam, apakah engkau

rnengetahui bahwa Rasulullah SAW..." lalu dia menyebutkannya.

Seluruh riwayat sepakat menyatakan bahwa Nabi menolaknya

kecuali apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dan Al Baihaqi

melalui jalurnya dengan sanad yang hasar melalui jalur Amr bin

,
I
I
t
I
I
I
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Umayah. 9\. r^J ,-;i: )9'p *i*n' ,PH .sGf LjLJr ti
f'pt Yit'&, F'6 (Sesungguhnya Ash-Sha'ab menghadiahkan kepada

Nabi sAlY daging bagian belakang keledai liar sedang beliau berada
di Juhfah, maka beliau memakannya dan orong-otong pun
memakannyo).

Al Baihaqi berkata, "Apabila riwayat ini akurat, barangkali
beliau menolaknya saat dihadiahkan dalam keadaan hidup dan
menerimanya ketika dalam bentuk daging."

Saya (lbnu Hajar) katakan, cara untuk mengompromikan seperti
ini perlu dipertanyakan lebih lanjut berdasarkan apa yang telah saya
jelaskan. Adapun yang lebih tepat adalah, bahwa Nabi SAW menolak
keledai yang hidup karena ia diburu untuk beliau, dan terkadang
beliau menolak menerima daging binatang buruan karena sebab
tersebut, dan terkadang menerimanya karena beliau mengetahui
binatang tersebut tidak diburu untuknya.

Imam Syaf i berkata dalam kitabnya Al [Jmm,.,Jika Ash-Sha,b
menghadiahkan keledai hidup kepada beliau, maka tidak boleh bagi
orang yang ihram menyembelih keledai liar. Adapun bila ia
menghadiahkan daging, maka ada kemungkinan Nabi mengetahui
bahwa binatang tersebut diburu untuknya."

At-Tirmidzi menukil dari Asy-Syaf i bahwa beliau SAW
menolak hadiah tersebut karena menduga binatang itu diburu
untuknya, maka beliau meninggalkannya untuk melakukan yang rebih
utama. Ada pula kemungkinan riwayat yang menyatakan beliau
menerima hadiah seperti pada hadits Amr bin Umayah dipahami
sebagai kejadian lain, yakni kerika beliau kembali dari Makkah. untuk
memperkuat hal ini, dia sangat tegas menyatakan bahwa yang
demikian terjadi di Juhfah, sedangkan pada riwayat-riwa1,af lain
disebutkan bahwa kejadian itu berlangsung di Abwa' atau wadclan.

Al Qurthubi berkata, "Ada kemungkinan Ash-Sha,b membawa
keledai yang telah disembelih, kemudian memotong sebagian
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dagingnya di hadapan Nabi lalu memberikan kepada beliau.

Barangsiapa mengatakan bahwa dia menghadiahkan seekor keledai,

maka yang dimaksud adalah hewan yang telah disembelih secara utuh,

bukan dalam keadaan hidup. Sedangkan orang yang mengatakan

bahwa dia memberi daging keledai, maka yang dimaksud adalah apa

yang disuguhkan kepada Nabi." Dia juga berkata, "Ada pula

kemungkinan maksud orang yang mengatakan seekor keledai, yaitu

sebagian keledai dalam konteks majaz (kiasan). Ada pula

kemungkinan dia menghadiahkan kepada Nabi seekor keledai dalam

keadaan hidup. Ketika dikembalikan kepadanya, maka dia

menyembelihnya lalu membawakan sebagian dagingnya, karena dia

menduga bahwa Nabi tidak mau menerima dalam keadaan hidup.

Maka, Nabi memberitahukan kepadanya bahwa hukum sebagian -daging- keledai seperti hukum keledai yang masih utuh." Setelah itu,
dia berkomentar bahwa mengompromikan kedua versi tersebut lebih
tepat daripada menghukumi keliru terhadap sebagian riwayat yang

ada.

Imam An-Nawawi berkata, "Imam Bukhari memberi judul
'Himar yang Hidup', sementara dalam hadits tersebut tidak ada

keterangan mengenai hal itu. Demikian juga mereka telah menukil
takwilan seperti ini dari Imam Malik, tapi penakwilan ini batil, sebab

riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim sangat tegas

menyatakan bahwa keledai tersebut telah disembelih." Namun,

apabila Anda memperhatikan keterangan terdahulu, maka pemyataan

bahwa penakwilan tersebut batil secara mutlak adalah kurang tepat.

Terutama dalam riwayat Az-Zuhi yang menjadi dasar masalah ini.
Imam Syaf i telah berkata dalam kitab Al Umm, "Hadits Malik bahwa

Ash-Sha'b menghadiahkan seekor keledai lebih akurat daripada hadits

mereka yang menyatakan dia menghadiahkan daging keledai." Imam

At-Tirmidzi berkata, "Sebagian sahabat Az-Zuhi telah meriwayatkan

pada hadits Ash-Sha'b dengan lafazh,'Daging himar /lar'. Namun

riwayat ini tidak akurat."

rATguL BAARr - 185



,)t\u, (cli Abwa'). Abwa' adalah nama sebuah gunung. Salah

satu pendapat mengatakan, dinamakan Abwa' karena tidak
menyenangkan dalam hati. Ada pula yang mengatakan, sebab aliran

air selalu mengikisnya.

ot\t )i (atau di Wacldan). Keraguan ini berasal dari perawi.

Waddan adalah nama tempat yang dekat dengan Juhfah. Sementara

telah disebutkan pada hadits Amr bin Umayah bahwasanya Waddan

terletak di Juhfah. Waddan lebih dekat beberapa mil ke Juhfah

daipada ke Abwa'. Kebanyakan perawi menyebutkannya disertai

keraguan, sementara Ibnu Ishaq dan Shalih bin Kaisan dari Az-Zuhri
hanya menyebutkan Waddan. Lalu Ma'mar dan Abdurrahman bin
Ishaq serta Muhammad bin Amr hanya menyebutkan Abwa'. Adapun
yang nampak bagiku bahwa keraguan itu berasal dari Ibnu Abbas,

sebab Ath-Thabrani telah meriwayatkan hadits tersebut melalui jalur
Atha' dari Ibnu Abbas yang juga disertai keraguan.

yj e O a1: t* ltceti*a beliau melihat apa yong rerjadi di

waiahnya). Dalam riwayat Syu'aib disebutkan, itj &) e.J? rili

(* lXetika beliau mengetahui apa yang terjadi di wajahku, beliau

menolak hadiahku). Sedangkan dalam riwayat Al-Laits dari Az-Zuhri
yang dikutip oleh At-Tirmidzi disebutkan, $(Ft l yj ,!U ,slr1ili
(Ketika beliau melihat opa yong ada di wajahnya berupa rasa tidak

senang). Demikian pula dalam riwayat Ibnu Khuzaimah melalui jalur
Ibnu Juraij.

|*b 6:t:j il U1 (sesungguhnya kami tidak menolak

[mengembalikanJnya kepadamu). Dalam riwayat Syu'aib dan Ibnu

Juraij disebutkan, 'AIb \t A, e (Kami tidak bermaksucl menolak

[mengembalikanJnya kepadamu). Sedangkan dalam riwayat
Abdurrahman bin Ishaq dari Az-Zuhri yang dikutip oleh Ath-Thabrani

disebutkan, i? Cg.S: 'i lbtf |!5b t:r:j }j ti1 lSesr.r ngguhnya kami
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menolaknya bukan kareno tidak senang kepadanya, akan tetapi kami

dalam keadaan ihram).

i? ,fr\1(melainkan karena knmi dalam keadaan ihrant). Shalih

bin Kaisan menambahkan sebagaimana yang diriwayatkan An-Nasa'i,

|t:!a, 'F'g | (Kami ridak makan binatang buruan). Dalam riwayat

Sa'id dari Ibnu Abbas disebutkan, '+try o";f €,1') (Jika hukctn

karena kami sedong ihram, niscaya kami akan menerimanya durimtt).

Hadits ini dijadikan dalil bahwa orang yang ihram diharamkan

memakan daging binatang buruan secara mutlak. Ini adalah pendapat

Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Al-Laits, Ats-Tsauri dan Ishaq

berdasarkan hadits Ash-Sha'ab tersebut dan riwayat yang dikutip oleh

Abu Daud serta selainnya dari hadits Ali bahwa dia berkata kepada

orang-orang dari suku Asyja', "Apakah kalian mengetahui bahwa

Rasulullah SAW telah diberi hadiah berupa keledai liar saat ihram,

maka beliau enggan untuk memakannya?" Mereka menjawab,

"Benar." Akan tetapi riwayat ini bertentangan dengan makna lahiriah

riwayat yang dikutip oleh Imam Muslim dari hadits Thalhah bahwa

dia menghadiahkannya daging burung waktu dia dalarn keadaan

ihram. Maka dia tidak memakannya seraya berkata, "Kami telah

memakannya bersama Rasulullah SAW." Juga bertentangan dengan

hadits Abu Qatadah yang disebutkan pada bab sebelumnya, serta

hadits Umair bin Salamah, 'pi * *j io io' & d.reSi'q #r oi

Orilr ',y. r*i- :)( ;;; i.i ';6 ,"?;; (sesungguhnya At Bahzi

menghadiahkan kepada Nabi seekor rusa sedang beliau dalam

keadaan ihram. Maka beliau memerintahkan Abu Bakar untuk

membagikannya di antara anggota rombongan). Hadits ini

diriwayatkan oleh Imam Malik serta para penulis kitab Sunan, Ibnu

Khuzaimah serta ahli hadits lainnya menggolongkannya sebagai

hadits shahih.
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Pendapat yang membolehkan orang yang ihram untuk memakan

daging buruan secara mutlak telah dikemukakan oleh para ulama
Kufah serta sebagian ulama salaf. Sedangkan jumhur ulama
mengompromikan diantara versi yang berbeda dengan mengatakan;

sesungguhnya hadits-hadits yang menyatakan bahwa Nabi menerima
hadiah berupa binatang buruan dipahami bahwa binatang tersebut

adalah yang ditangkap oleh orang yang tidak ihram untuk dirinya
sendiri, kemudian ia menghadiahkannya kepada orang yang ihram.

Adapun hadits-hadits yang menyatakan Nabi menolaknya dipahami

bahwa binatang tersebut adalah yang ditangkap oleh orang yang tidak
ihram untuk orang yang ihram. Mereka berkata, "Adapun sebab

mengapa Nabi SAW beralasan dengan keadaannya yang sedang ihram
untuk menolak hadiah dari Ash-Sha'b adalah karena binatang buruan

tidak haram bagi seseorang apabila ditangkap untuknya, kecuali jika
orang itu dalam keadaan ihram. Beliau hanya menjelaskan syarat

utama tanpa menyinggung syarat lainnya, sehingga tidak menafikan
syarat yang lain. Sementara syarat-syarat itu telah dijelaskan pada

riwayat yang lain."

Cara mengompromikan riwayat-riwayat ini diperkuat oleh
hadits Jabir dari Nabi SAW yang diriwayatkan At-Tirmidzi dan An-
Nasa'i serta Ibnu Khuzaimah, '8 iU')t i't;.,;r il t; iy; € ;t *
(Binatang buruan di darat halal bagi kamu selama kamu tidak
memburunya atau tidak diburu untuk kamu).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa dalam riwayat An-Nasa'i
melalui jalur Shalih bin Kaisan disebutkan, 1$)r JSi, i i? ey

(Sesungguhnya kami dalam keadaan ihram, kami tidak makon

binatang buruan). Di sini dia menjelaskan dua illat (alasan penetapan

hukum) sekaligus.

Telah disebutkan dari Imam Malik bahwa binatang yang diburu
untuk orang yang ihram, sebelum masuk ihram, maka dia boleh
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memakannya. Sedangkan apabila birratang itu diburu setelah masuk

ihram, maka dia tidak boleh memakannya.

Kemudian dari Utsman disebutkan bahwa binatang yang diburu

untuk orang yang sedang ihram uraka dia tidak boleh memakannya,

tapi diperbolehkan bagi orang lain yang ihram.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Hadits Ash-Sha'b menjadi musykil

bagi Imam N,lalik. karena dia berpendapat, 'Apa yang diburu untuk

orang yang ihram, maka diharamkan bagi orang yang ihram dan orang

yang tidak ihram untuk memakannya'. Maka lafazh hadits. 'Beliau

mengembalikan kepadanya', tidak berarti bahwa beliau membolehkan

Ash-Sha'b untuk memakannya. Bahkan ada kemungkinan Nabi SAW

memerintahkannya untuk melepaskan keledai tersebut jika masih

hidup atau membuangnya apabila telah disembelih, sebab sikap

berdiam terhadap suatu hukum tidak menujukkan penetapan hukum

yang berlawanan dengannya. Akan tetapi pendapat ini dibantah

dengan mengatakan, seandainya Ash-Sha'b tidak boleh memanfaatkan

keledai tersebut, tentu Nabi tidak akan mengembalikan kepadanya,

karena tidak ada kekhususan baginya dalam hal ini."

Pelaiaran vans dapat diambil

1. Pada hadits Ash-Sha'b terdapat keterangan tentang menetapkan

suatu keputusan sesuai tanda-tanda yang terlihat, berdasarkan

lafazh " Ketika beliau melihat apa yang terjadi di wajahku" .

Dalam hadits ini juga terdapat keterangan bolehnya menolak

hadits karena suatu sebab. Imam Bukhari telah menempatkan

hadits ini di bab yang berjudul "Orang yang Menolak Hadiah

Karena Suatu Sebab".

I-Iadits ini juga menjelaskan tentang alasan penolakan hadiah

untuk menyenangkan hati orang yang memberi hadiah.
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4.

5.

Hibah (pemberian) tidak menjadi milik penerimanya, kecuali
bila ia telah menerimanya.

Hendaknya orang yang ihram melepaskan binatang buruan yang

dilarang untuk menangkapnya.

7. Binatang yang Dibunuh oleh Orang yang Ihram

h' .3; it J'y, Ji tQ?iit -u;|^" i j,t r; * ,,c:*
, ,:- o' ,1- '" 

')

,ry € l/t JL ALrr\t i'd; ,,SG'&': *
ytJ... r"oi*i l' * r:A: I at *;j.'.tL

...i6 *',*h'*
1826. Dari Nafi', dari Abdullah bin Umar RA, bahwa

Rasulullah SAW bersabda, "Lima jenis binatang yang tidak ado dosa
bagi orang yong ihram untuk membunuhnya." Diriwayatkan dari
Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah sAw
bersabda....

ttl| -. ,/ tc, i.:.)* t^4-r a1

^oiut ob Ct *

, o, , o , 'r,i o.t c c/ o ,yt rlr.&, :OV ):.a .l $) f

ht .u 4t :*.r-j;\,=;Z'L
) c t 01, t,to-. ,1. . oi,

'f.la-tt ,j*- *S *

..,
{tF

6z
c,.I u. a-l-gl'Jr

1827. Dari Zaid bin Jubair, dia berkata: Aku mendengar Ibnu
Umar RA berkata, "salah seorang istri Nabi sAw telah menceritakan
kepadaku dari Nabi SAW, 'Orang ihram boleh membunuh..., .,,
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::z;,i; Uu t1i:'ht u7, 
',rL ; l' ip j6 

'ju t'9 *
ee" v Lrlfur uW,*"tf h' ,k y,|'-r'lv

J;;lt ;tJb ,*'*i\ irlir,ilar,itit |# ,
1828. Dari Salim, dia berkata: Abdullah bin Umar RA berkata,

Hafshah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Lima jenis binatang

yang tidak ada dosa bagi orang yong membunuhnya; yoitu burung

gagak, burung rajawali, kalajengking, tikus, dan anjing Aqur [yang
galakJ."

tf)
o,.de il' ,p )t 

'J'r-, i:i q:; ii,r
o , -t c I c .u;v f rtf f

,;;t ;'"ek 6-.u'"ek Lrrr:t d'P 'jG *3
.'r*st -.t(lrl ,i.,'tasr, |oi$ ,iit;r, ,otit

1829. Dari Urwah, dari Aisyah RA, bahwa Rasulullah SAW

bersabda, "Lima jenis binatang yang semuanya adalah fasiq dibunuh

di wilayoh Haram (tanah suci); burung gagak, burung rajawali,

kalajengking, tikus, dan anjing Aqur (yang galak)."

1. , t, zz )c ,..,c.
)e )l x-,'->..j t-i*rr, \t' L t)

".",;') tl.W,Uj iv ,:{1 *i t^tal\ ;L
4i t^\i\3;,\i ,u_#' ,&') qr tu' Jt" '*it

.\^'; ei K €" "4i :*', * \t *

G"jA'i$ 1,>t'-,"-lfs)
. // +/

l. -. -t/

")Lac 
ara

'ct',1*
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1830. Dari Al Aswad, dari Abdullah RA, dia berkata, "Ketika

kami bersama Nabi SAW di suatu gua di Mina, tiba-tiba turun

kepadanya surah 'Al Mursalaat'. Sesungguhnya beliau membacanya

dan aku menerima langsung dari mulutnya, dan sungguh mulutnya

basah karenanya. Tiba{iba datang kepada kami seekor ular, maka

Nabi SAV/ berkata, 'Bunuhlah!' . Kami pun bersegera

(membunutmya), tetapi ular itu telah pergi. Nabi SAW bersabda, '1a

dilindungi dari keburukan kolion sebagaimana kalian dilindungi dori

keburukonnya'."

J";:r,:i'l-7': *\t J,Ut g"i;W\t*,u,G f
.*u';ild-.J;i trUi :U.il'J$'&', qE i' .a it'iftr. 

Dari Aisyah RA ,,ur,'*uO, SAW), Uuh*uruiu
Rasulullah SAW bersabda tentang tokek, "Dia adalah fuwaisiq (asik
kecil)." Tetapi aku tidak mendengar beliau memerintahkan untuk

membunuhnya.

Keterangan Hadits:

(Bab binatang yong dibunuh oleh orang ynag ihram). Yakni,

binatang yang tidak mengharuskan adanya denda dalam

membunuhnya. Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits. Pertama

hadits yang terjadi perbedaan padanya dari Ibnu Umar, maka Imam

Bukhari menyebutkannya disertai perbedaan tersebut seperti yang

akan kami jelaskan.

LC "N rrr 1j;lr {" A'urfit ',y W (lima jenis binatang

,onf,rOoO oao irro bagi orang yang ihram untuk membunuhnya).

Demikian Imam Bukhari menyebutkannya secara ringkas, lalu dia

mengalihkannya kepada jalur periwayatan dari Salim, dan rirvayat ini

terdapat dalam kitab l/ Muwaththa', Lj(ir., 'rtlirt r'P1 iltsrt |+1,il1
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jji$ lburung gagak, burung rojawali, kalojengking, tikus, dan anjing

aqur).

JU,-) 01 3r {t ;p.1@ari Abdullah bin Dinar). Sanod ini dikaitkan

A"rgun ;r;r;r.b"lurnnru. Dalam kitab Al Muwathrha' diriwayatkan

sama seperti itu dari Nafi', dari Ibnu Umar, dan dari Abdullah bin

Dinar dari Ibnu Umar. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan dalam

pembahasan tentang Bad'ul Khalq (permulaan penciptaan) dari Al
Qa'nabi, dari Malik dengan lafazh seperti di atas. Begitu pula Imam

Muslim meriwayatkan melalui jalur Ismail bin Ja'far dari Abdullah
bin Dinar. Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur Syu'bah dari

Abdullah bin Dinar, dia menyebutkan "ular" sebagai pengganti

"kalajengking".
o.t , a2 .,

fi ut. *:) * (Diriwayatkon dari Zaid bin Jubair). Dia adalah

ZaidbinlrUui, Ath-Tha'i AI Kufi. Tidak ada riwayatnya dalam kitab
Shahih Bukhari selain dari Ibnu Umar, dan tidak pula dari Ibnu Umar
dalam kitab Shahih Bukhari selain hadits ini dan hadits lain yang telah
disebutkan dalam pembahasan tentang waktu-waktu shalat. Dia telah
menyelisihi Nafi' dan Abdullah bin Dinar, karena memasukkan

perantara antara Ibnu Umar dan Nabi SAW pada hadits ini. Namun

sikapnya disetujui oleh Salim, hanya saja Zaid tidak menyebutkan

namanya sedangkan Salim menyebutkannya.

.'t y it' .r,; dt ,f *t f io' .,t, d'1*.di.1 €i"rt
'?*ft 'Jiai 

$atah ,rororg irrri Nabi SAW telah menceritakan

kepadaku dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Orang ihram boleh

membunuh..."). Demikianlah lafazhyang dia sebutkan. Ini merupakan

isyarat tentang penafsiran perawi yang tidak disebutkan namanya,

yakni dia [istri Nabi] adalah orang yang namanya disebutkan dalam

riwayat lain. Abu Nu'aim dalam kitabnya Al Mustakhraj telah
meriwayatkan dengan sanad yang maushul melalui jalur Abu Khalifah
dari Musaddad seperti sanad Imam Bukhari, sedangkan sisanya
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seperti riwayat Hafshah, hanya saja penyebutan sebagian nama perawi

tidak berurutan seperti pada riwayat Hafshah.

Imam Bukhari menyebutkan dari Syaiban, dari Abu Awanah,

dengan lafazh, ,'Jui t?f 3Lj orlnr t',hj, S&u' * i.t h;|Si
alliri ij;t,,tK, ;i1''Jl?i,g'^fi *t y iu' .J- dt:'*,atet $:;;
va'-i a:y'u;lt e't ;J$ iatt ytif liytt ?,;Jjlt: (Seorang takiJaki

bertanya kepada lbnu Umar tentong binatang opa yong boleh

dibunuh oleh seseorang dalam keadaqn ihram? Dia menjawab,

"Salah seorong istri Nabi SAW menceritakan kepada kami,

sesungguhnya Nabi memerintahkan untuk membunuh anjing aqur,

tikus, kalajengking, burung rajawali, burung gagak, dan ular." Dia
berkata, " Dan pada saat shalat pula. ").

Pada awal hadits tersebut tidak disebutkan lafazh "lima jenis",

bahkan di dalamnya ditambahkan jenis lain yaitu "ular". Kemudian di

akhir hadits disebutkan lafazh "shalat" untuk menjelaskan bolehnya

membunuh binatang-binatang tersebut pada setiap keadaan. Menurut

saya, keterangan tambahan ini hanya disebutkan melalui jalur ini.

Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Zuhair bin Muawiyah, dan

Al Ismaili melalui jalur Isra'il, keduanya dui Zaid bin Jubair tanpa

menyebutkan tambahan tersebut.

'e21, Ljd (Hafshah berkata). Dalam riwayat Al Ismaili

disebutkan, 
'z2b 

fi @art Hafshah). Lafazh ini dan sebelumnya

menimbulkan asumsi bahwa Ibnu Umar tidak mendengar hadits ini
langsung dari Nabi SAW, tetapi pada sebagian jalur periwayatan dari

Nafi' dari Ibnu Umar disebutkan, |Uj y ht & ,4t 'cj*-, lltcu

mendengar Nabi SAll). Imarn Muslim juga meriwayatkan dengan

lafazh serupa melalui jalur Ibnu Juraij, dia berkata, gU €?i (Nafi'

telah mengabarkan kepadaku). Imam Muslim berkata sesudahnya,

"Tidak ada seorang pun perawi yang menukil dari Nafi', dari Ibnu

Umar, yang menyebutkan lafazh'Aku mendengar' selain Ibnu Juraij.
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Riwayat ini didukung oleh riwayat Muhammad bin Ishaq." Kemudian
Imam Muslim menyebutkan melalui jalur Ibnu Ishaq dari Nafi' seperti

itu. Secara zhahir,lbnu Umar mendengar dari saudara perempuannya,

yaitu Hafshah dari Nabi SAW, lalu dia juga mendengar Nabi
menceritakan hadits tersebut saat ditanya.

Dalam riwayat Imam Ahmad melalui jalur Ayyub dari Nafi, dari

Ibnu Umar disebutkan, dia berkatu, h, g;lsti (seorang laki-laki

berseru). Sementara dalam riwayat Abu Awanah dalam kitab Al
Musrakhraj melalui jalur ini disebutkan, iO' & yt'l.,1t ,sSU $.rli'ot
uli rs1-'ginr 4 ,fr 6 *i -n lsrrrngguhnya seorang Arab badui

berseru kepada Rasulullah SAW, "Apakah binatang yang [bolehJ
kami bunuh ketiko kita ihram?").

Secara zhahir, perawi yang tidak disebutkan namanya dalam
riwayat Zaid bin Jubair adalah Hafshah. Namun, ada kemungkinan dia
adalah Aisyah. Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Ibnu Syihab ranpa
mencantumkan Hafshah dalam sanad-nya, tetapi yang benar adalah

riwayat yang mencantumkannya seperti pada riwayat Salim.

|tb (lima jenis). Secara zhahir penyebutan kata "lima"

membatasi binatang buruan yang boleh dibunuh pada jumlah tersebut
(tapi tidak berarti yang boleh dibunuh hanya lima jenis), karena kata
tersebut adalah mffium adad,s dan metode penetapan hukum seperti

ini tidak dapat dijadikan hujjah (landasan hukum) menurut
kebanyakan ulama. Kalaupun dikatakan metode tersebut dapat

dijadikan hujjah, masih terdapat kemungkinan Nabi SAW pada

mulanya bersabda demikian, setelah itu beliau menjelaskan bahwa ada
jenis lain yang hukumnya diikutkan kepada hukum kelima jenis

tersebut.

5 Mo/hu^ adad adalah makna implisit dari penyebutan suatu bilangan. Seperti dikatakan
"lima jcnis binatang yang boleh dibunuh saat ihram", secara implisit menyatakan bahwa
iumlah binatang yang boleh dibunuh tidak lebih dari lima jenis, yakni bukan enam jenis
dan seterusnya. Wallahu a'lam -penerj.
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Pada sebagian jalur periwayatan hadits itu dari Aisyah

disebutkan "empal jenis", dan pada jalur lain disebutkan, "enom
jenis". Adapun jalur periwayatan yang menyebutkan "empot jenis"

telah dikutip oleh Imam Muslim melalui jalur Al Qasim dari Aisyah

tanpa menyebutkan "kalajengking". Sedangkan jalur periwayatan

yang menyebutkan "enam jenis" dinukil oleh Abu Awanah dalam

kitab Al Mustakhraj melalui jalur Al Muharibi dari Hisyam, dari

bapaknya, dari Aisyah, yang menyebutkan "kalajengking" ditambah

"ular". Riwayat ini didukung oleh Syaiban yang telah disebutkan dari

Imam Muslim, meski tidak mencantumkan bilangan tertentu.

Al Qadhi Iyadh mengemukakan pendapat yang terkesan ganjil,

"Pada selain kitab Imam Muslim disebutkan Af'aa (salah satu jenis

ular), sehingga jumlah keseluruhannya ada enam". Akan tetapi

perkataannya ditanggapi bahwa Af'aa termasuk jenis ular. Hadits yang

menyebutkan Af'aa telah diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam kitab

Al Mustakhraj melaluijalur Ibnu 'Aun dari Nafi. dimana pada bagian

akhir hadits dikatakan, "Aku berkata kepada Nafi', 'Dan Af'aa?' Dia

menjawab, 'Siapa lagi yang ragu mengenai Af'aa'."

Dalam hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan Abu Daud, satna

seperti riwayat Syaiban seraya ditambahkan "Binatang buas

pemangsa", sehingga keseluruhannya berjumlah tujuh jenis. Lalu pada

hadits Abu Flurairah yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu

Mundzir ditambahkan "serigala" dan "macan". Dari sini diketahui

bahwa jumlah keseluruhannya ada sembilan jenis. Akan tetapi Ibnu

Khuzaimah menyebutkan dari jalur Adz-Dzuhali bahwa penyebutan

serigala dan macan merupakan penafsiran dari perawi terhadap lafazh

"Anjing Aqur". Lalu penyebutan serigala tercantum dalam hadits

mursal yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, Sa'id bin Manshur dan

Abu Daud melalui jalur Sa'id bin Al Musayyab dari Nabi SAW,

beliau bersabda, '-;|l[t3 C, 'e;,..Jrt ,l& (Orang yang ihram [bolehJ

membunuh ular dan serigala). Para perawinya tergolong perawi yang

tsiqah (terpercaya). Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur Hajjaj
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bin Artha'ah dari Barrah, dari lbnu Umar, ia berkata, "Rasulullah
SAW memerintahkan orang yang ihram untuk membunuh serigala."
Tapi Hajjaj adalah perawi yang lemah (dha'{). Tetapi Mis'ar telah
menyelisihinya, dia menukil dari Barrah dengan jalur yang mauquf
seperti dikutip Ibnu Abi Syaibah. Inilah semua hadits morfu' yang

menambahkan jenis hewan selain lima jenis yang masyhur, tapi semua
jalur periwayatan tersebut masih diperbincangkan.

'.:$i$ ;t (dari binatang). Lafazh ad-dawaabD adalah bentuk

jamak kata daabbah, artinya hewan yang berjalan atau melata.

Sebagian tidak memasukkan "burung" di dalamnya berdasarkan

firman Allah dalam surah Al An'aam ayat 38, \j .ir';\i e'!tt q 6t

"?'1- 
i" (Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi

dan burung yang terbang dengan kedua soyapnya). Namun hadits di
bab ini menolak pendapat tersebut, karena hadits ini telah
menyebutkan gagak dan rajawali di antara kelima jenis binatang

tersebut.

Dalil yang menunjukkan bahwa burung termasuk dalam

cakupan lafazh daabbah adalah firman Allah dalam surah Huud ayat

6, Uil lt ,b:f ,frli C !3 q 6i (Dan tidok ada satupun binatang

di muka bumi melainkan rezekinya dalam tanggungan Altah); dan

firman-Nya dalam surah Al Ankabuut ayat 60, 'J.;5 \ ,;S V jlj

W::s @o" berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa

[mengurusJ rezekinya sendiri). Dalam hadits Abu Hurairah yang

diriwayatkan Imam Muslim pada bab tentang sifat awal mula
penciptaan di sebutkan, u#t i\- "ot 1:t[t',2V 1 (D an A t I ah me nc ip t akan

binatang [daabbahJ pada hari Kamis). Di sini burung tidak
disebutkan secara tersendiri.

st!f-. t i o r'"rP- ,r-U W (mereka semuo adalah fasik, [semuanyaJ

dibunuh). oatam riwayat Imam Muslim melalui jalur ini disebutkan,

FATIIUL BAARI - L97



,ryri tlti (semuanya atlalah Jhsik). Sedangkan dalam rirvayat Ma'mar

yang terdapat pada pembahasan tentang bad'ul khalq (awal mula

penciptaan) disebutka n, qr?'u,,i? g f ma b inatang yang fas i k).

Imam An-Nawawi serta ulama lainnya berkata, "Kelima

binatang itu disebut fasik sesuai dengan bahasa, sebab makna dasar

kata fasik dalam bahasa adalah keluar. Seperti dikatakan 'Buah kurma

tetah fasik' yakni keluar dari kulitnya; dan firman Allah, ii 
",* 'A5

i:s Qa fasi* dari perintch Tuhannya), yakni keluar dari perintah Allah.

Seseorang dinamakan fasik karena telah keluar dari ketaatan terhadap

Tuhannya. Dalam hal ini kata fasik bermakna 'keluar', dalam arti
yang khusus."

Ibnu Al Arabi mengklaim bahwa penggunaan kata "fasik" tidak

dikenal pada masa jahiliyah dan pada syair-syair mereka, sebagaimana

makna syar'i. Adapun alasan mengapa binatang-binatang tersebut

dinamakan fasik adalah:

Pertoma, karena binatang-binatang itu telah keluar dari hukum

yang berlaku pada binatang secara umum, yaitu haram dibunuh.

Kedwa, mereka telah keluar dari hukum yang berlaku umum

pada binatang, yaitu halal untuk dimakan. Berdasarkan firman Allah
dalam surah Al An'aam ayat 145, :ryt /.',tl Ut.31 gruu hinatang

yang disembelih atas namo selain Allah); dan firman-Nya dalam surah

AI An'aam ayat 121, '4'i, y 1'F' fi"i tL flii'\i 15 {Dan

janganlah kamu memakan binatang-binatang yong tidak disebut nama

Alloh ketiko menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan semacam itu
adal ah suatu kejhs ikan) -

Ketiga, karena mereka keluar dari hukum yang berlaku umum

pada binatang, dimana mereka mengganggu, membuat kerusakan serta

tidak dapat dimanfaatkan.
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Oleh karena itu, ahli fatwa berbeda pendapat; mereka yang

berpegang dengan makna pertama telah memasukkan semua binatang

yang boleh dibunuh oleh orang yang tidak ihram, baik di wilayah

Haram (tanah suci) maupun di luar wilayah Haram, dalam kelima
jenis binatang tersebut. Ulama yang berpegang dengan makna kedua

memasukkan di dalamnya binatang yang tidak boleh dimakan, selain

binatang yang dilarang untuk dibunuh, dan pendapat ini terkadang

menyatu dengan pendapat pertama. Lalu ulama yang berpegang pada

makna ketiga, khusus memasukkan binatang yang dapat membuat

kerusakan ke dalam kelima jenis binatang tersebut.

I)alam hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan Ibnu Majah

disebutkan, "Dikatakan kepadanya, mengapa tikus dikatakan fasik?"

Dia menjawab, "Karena Nabi SAW terbangun olehnya, sementara

tikus itu telah membawa sumbu lampu untuk membakar rumah." Hal
ini mengindikasikan bahwa alasan mengapa kelima jenis binatang itu
dinamakan fasik adalah karena perbuatannya yang menyerupai

perbuatan orang fasik. Ini memperkuat pendapat yang terakhir.

*rJt e'ortk- furreka dibunuh di wilayah Haram). Dalam

riwayat Nafi' disebutkan dengan lafaz}., LG',4 e l/t d" A
(Tidak ada dosa bagi orang yang ihram untuk membunuh binatang-

binotang irr). Berdasarkan hal ini, maka tidak ada dosa bagi orang

yang ikam untuk membunuh binatang-binatang itu meskipun di

wilayah tanah Haram. Kesimpulannya, bahwa orang yang tidak ihram

boleh membunuh binatang-binatang itu, terutama di luar wilayah

tanah Haram. Penyebutan wilayah di luar tanah Haram telah

disebutkan dengan tegas dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur

Ma'mar dan Az-Zr:ilr;r, clari Urwah, idri e, e rt- glereka

dibunuh di luar wilayah Haram don di dalam wilayah Haram).

Adapun bolehnya membunuh binatang tersebut bagi yang tidak ihram

adalah karena tidak adanya sesuatu yang menghalanginya, yaitu dalam
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keadaan ihram. Untuk itu, orang yang tidak dalam keadaan ihram

lebih diperbolehkan untuk membunuh binatang-binatang tersebut.

Pada penafian dosa -juga 
penafian "keberatan" pada jalur

Salim- tidak ada dalil yang lebih menyuruh untuk membunuh

hewan-hewan tersebut daripada membiarkannya. Akan tetapi telah

disebutkan pada jalur periwayatan Zaid bin Jubair yang dikutip Imam

Muslim dengan lafazh, yl lmemerintahkan), demikian pula dalam

jalur periwayatan Ma'mar. Sementara dalam riwayat Abu Awanah

melalui jalur ibnu Numair dari Hisyam, dari bapaknya, disebutkan

dengan lafazh, i/t Sfu.lnendaklah orang yang ihram membunuh).

Makna zhahir dari "perintah" adalah wajib, tetapi juga berarti sunah

(nadb) atau boleh (ibahah).

AlBazzar meriwayatkan melalui jalur Abu Rafi', dia berkata, 6
';rt ,qi:it "r* ,t tsri ,t:* a'* \l * e et f i' ..r}; 1' 

'Ur-;

l/.r.i.| ariiti /tt y*Ot $it. (Ketika Rasulullah SAW berada

dalam shalatnya, tibaaiba beliau memukul sesuatu. Ternyata ia [yang
dipukulJ adalah kalajengking, dan beliau membunuhnya. Lalu beliau

memerintahkan orang yang ihram untuk membunuh kalajengking,

ular, tikus, dan rajawali). Akan tetapi perintah ini disebutkan setelah

didahului oleh larangan, yakni larangan bagi orang yang ihram untuk

membunuh binatang, maka ini tidak bermakna wajib ataupun sunah.

Keterangan ini didukung oleh riwayat Al-Laits dari Nafi' dengan

lafazh, ;tsi (tetah mengizinkan). Riwayat ini dikutip oleh Imam

Muslim dan An-Nasa'i dari Qutaibah. Imam Muslim tidak
menyebutkan lafazhnya, tapi disebutkan dalam hadits Abu Hurairah

yang diriwayatkan Abu Daud dan selainnya, i;"U. J* '# W
(lima fienis binatangJ bagi orong yang ihram halal untuk

membunuhnya).
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qt]Jilt @agak). Dalam riwayat Sa'id bin Al Musayyab dari

Aisyah yang diriwayatkan Imam Muslim ditambahkan, i;iIr, yaitu

gagak yang ada warna putih di punggung atau dadanya. Ibnu Baththal

menjawab bahwa tambahan tersebut tidak sah, sebab tambahan

tersebut berasal dari Qatadah dan dari Sa'id, seorang mudallis

(menyamarkan riwayat), di samping menyalahi riwayat yang umum.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Akurasi lafazh tambahan ini tidak dapat

dibuktikan." Ibnu Qudamah berkata, "Riwayat-riwayat yang bersifat

mutlak adalah lebih shahih."

Semua alasan yang dikemukakan di atas kurang tepat. Adapun

alasan bahwa ia seorang mudallis terbantah oleh kenyataan bahwa

Syu'bah tidak menukil riwayat dari para gurunya yang terkenal

sebagai perawi yang mudal/is, kecuali apa yang didengar langsung

oleh para gurunya dari para syaikh mereka, dan ini termasuk riwayat

Syu'bah. Bahkan telah dinyatakan dengan tegas oleh An-Nasa'i dalam

riwayatnya melalui jalur An-Nadhr bin Syumail dari Syu'bah bahwa

Qatadah telah mendengar riwayat itu secara langsung. Adapun
pernyataan yang menafikan akurasi riwayat itu juga tertolak, karena ia

telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sedangkan tarjih (memilih
yang lebih kuat) bukanlah syarat diterimanya suatu tambahan riwayat,

bahkan keterangan tambahan dari perawi tsiqah (terpercaya) harus

diterima, demikian halnya di tempat ini. Ibnu Qudamah berkata,

"Dalam hal ini semua hewan yang mempunyai kesamaan dalam hal

mengganggu dan haram dimakan termasuk dalam hukum gagk

Abqa';'

Para ulama mengecualikan gagak kecil yang masih makan biji-
bijian dan biasa dinamakan gagak Zar'i atau Az-Zagh dari nash

tersebut. Mereka membolehkan untuk memakannya. Maka, hukum

dalam nash tersebut tetap berlaku bagi selain gagak kecil. Termasuk

dalam hukum Abqa', di antaranya Ghudaf (burung gagak besar)

menurut pendapat yang benar dalam kttab Ar-Raudhah, berbeda

dengan pendapat yang dianggap benar oleh Ar-Raf i. Sementara Ibnu
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Qudamah memberi nama Ghudaf dengan nama gagak Al Biin. Namun,

menurut ahli bahasa sama dengan abqa'. Dikatakan bahwa alasan

mengapa "Ghurab Al Biin", karena ia menjauh (baana) dari Nabi Nuh

saat diutus dari perahu untuk mengetahui keadaan bumi. Kemudian

dia mendapati bangkai lalu memakannya tanpa kembali lagi kepada

Nabi Nuh. Orang-orang jahiliyah biasa meramal keadaan berdasarkan

suara burung ini. Apabila ia bersuara dua kali, maka mereka akan

berkata, "la memberitahukan keburukan." Apabila bersuara tiga kali,

maka mereka akan berkata, "Ia memberitahukan kebaikan."

Kemudian Islam menghapus semua bentuk ramalan itu. Apabila Ibnu

Abbas mendengar suara gagak, dia berkata, "Ya Allah, tidak ada

thiyarah selain dari-Mu, tidak ada kebaikan selain kebaikan-Mu, dan

tidak ada sembahan selain Engkau."

Penulis kitab Al Hidayah berkata, "Gagak yang dimaksud dalam

hadits di atas adalah Ghudaf (burung gagak yang besar) dan Abqa',

karena kedua jenis ini memakan bangkai. Adapun gagak pemakan

bij i-bij ian tidak demikian."

Berdasarkan pengertian ini dipahami keterangan yang

disebutkan pada hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan Abu Daud -jika
hadits ini shahih-, 'oik- lj ,atj! g'i-s @ia melempari gagak dan

tidak membunuhnya). Riwayat serupa dengan ini telah dikutip oleh

Ibnu Mundzir dan selainnya dari Ali dan Mujahid.

Ibnu Mundzir berkata, "Semua orang yang menjadi patokan

dalam hal itu membolehkan membunuh gagak saat ihram, kecuali apa

yang dinukil dari Atha' tentang orang ihram yang mematahkan tanduk

gagak, dia berkata, 'Apabila darahnya keluar, maka wajib membayar

denda'. Al Khaththabi berkata, 'Tidak ada seorang ulama pun yang

berpendapat seperti Atha' dalam masalah ini'. Nantun, ada

kemungkinan yang dia maksudkan adalah gagak pemakan biji-bijian."

Di antara jenis gagak adalah Al A'sham, yaitu gagak yang di

kedua kakinya, atau sayapnya, atau perutnya terdapat wama putih atau
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merah. Gagak jenis ini disebutkan pada kisah penggalian sumur
Zamzam yang dilakukan Abdul Muthallib. Adapun hukumnya sama

seperti gagak Abqa'. Jenis lainnya adalah Al Aq'aq, yaitu besarnya

sama seperti merpati, tetapi bentuknya sama dengan gagak.

Dikatakan, diberi nama demikian karena dia meninggalkan anak-

anaknya yang berteriak tanpa makanan. Dari sini nampak bahwa ia
termasuk jenis gagak. Bangsa Arab juga meramalkan sesuatu

dengannya. Tersebut dalam fatwa Qadhikhan Al Hanafi, "Barangsiapa
keluar untuk bepergian dan mendengar suara 'Aq'aq, lalu ia kembali,

maka ia telah kafir." Adapun hukumnya sama seperti hukum gagak

Abqa' menurut pendapat yang benar. Namun, ada pula yang
mengatakan hukumnya sama seperti gagak pemakan tanaman.

q;r;lf: (dan kalajengking). Penulis kitab Al Muhkam berkata,

"Dikatakan bahwa mata binatang ini terdapat di belakangnya, dan
sesungguhnya ia tidak menggigit mayit atau orang tidur kecuali jika
orang tersebut bergerak."

Telah disebutkan tentang perbedaan dalam menyebutkan',ular',
sebagai ganti "kalajengking" pada hadits di bab ini. Adapun yang

nampak, bahwa Nabi SAW hanya mengatakan salah satunya waktu
menyebutkannya secara ringkas. Lalu ketika menyebutkan keduanya
(ular dan kalajengking), maka beliau menjelaskan hukum keduanya.

Ibnu Mundzir berkata, "Kami tidak mengetahui adanya

perbedaan di kalangan ulama tentang bolehnya membunuh
kalajengking." Ketika dikatakan kepada Nafi', "Bagaimana dengan

ular?" Dia menjawab, "Tidak ada perbedaan mengenai hal itu
(bolehnya membunuh ular)." Sedangkan dalam riwayat lain
disebutkan, "Siapakah yang ragu tentangnya?" Namun, Ibnu Abdil
Barr menanggapi riwayat ini dengan mengemukakan riwayat yang

dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Syu'bah, bahwa ia
bertanya kepada Al Hakam dan Hammad, lalu keduanya menjawab,
"Orang yang ihram tidak boleh membunuh ular dan kalajengking.,,
Dia berkata, "Alasannya, bahwa kedua binatang ini termasuk jenis
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serangga, maka barangsiapa membolehkan untuk membunuhnya, dia
juga harus membolehkan membunuh seluruh jenis serangga."

Meskipun demikian, alasan ini tidak kuat. Hanya saja dalam madzhab

Maliki terdapat perbedaan mengenai bolehnya membunuh ular dan

kalajengking yang masih kecil dan tidak mengganggu.

'aln$ gon tikus). Ulama tidak berbeda pendapat tentang

bolehnya orang yang ihram untuk membunuh tikus, kecuali apa yang

dinukil dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Apabila orang yang

ihram membunuh tikus, maka dia wajib membayar denda."

Pernyataan ini diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir. Dia berkata,

"Pendapat ini menyalahi Sunnah dan menyalahi seluruh pendapat

ulama."

Al Baihaqi telah meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari
Hammad bin Zaid, dia berkata ketika disebutkan kepadanya perkataan

tadi, "Di Kufah, Ibrahim An-Nakha'i adalah orang yang paling buruk

dalam menolak alsor, karena pengetahuannya yang sangat minim
tentang hadits. Tidak ada yang lebih baik dalam hal mengikuti hadits

selain Asy-Sya'bi, karena dia banyak mendengar hadits." Lalu Ibnu

Syas menukil dari madzhab Maliki perbedaan tentang bolehnya

membunuh tikus kecil yang tidak dapat mengganggu.

Tikus ada beberapa macam, di antaranya; jurad, khuld, tikus

unta, tikus misk, dan tikus ghaith. Semuanya haram dimakan dan

boleh dibunuh. Pada pembahasan tentang adab dalam hadits Jabir

disebutkan tentang penamaan binatang ini sebagai binatang yang

fasik. Ada pula yang mengatakan, karena ia (tikus) telah memutuskan

tali perahu Nabi Nuh.

,jjr d3$ (dan anjing Aqur). Pada anjing terdapat unsur

hewan temak dan binatang buas. Anjing bermanfaat untuk menjaga

dan berburu. Anjing memiliki pula beberapa kelebihan; seperti dapat

mencari jejak, mencium bau, menjaga, tidur tidak pernah nyenyak,
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menyenangi (empunya), dapat menerima alaran yang tidak dapat

dipelajari oleh binatang lain.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa orang yang pertama kali
menjadikan anjing sebagai penjaga adalah Nabi Nuh AS. Adapun
tentang kenajisannya telah diterangkan dalam masalah thaharah
(bersuci).

Ulama berbeda pendapat mengenai anjing yang dimaksudkan
dalam hadits ini; apakah pemberian sifat aqur (menyerang dan

menggigit) memiliki makna implisit atau tidak?

Sa'id bin Manshur meriwayatkan melalui sanad yang hasan dari
Abu Hurairah, dia berkata, "Yang dimaksud dengan anjing aqur
adalah singa."

Diriwayatkan dari Sufuan, dari Zaid bin Aslam, bahwa dia
ditanya tentang anjing Aqur, maka dia menjawab, "Apakah anjing
lebih galak (menyerang dan menggigit) daripada ular?" Zufar berkata,

"Maksud anjing Aqur pada hadits ini adalah serigala secara khusus."
Sementara Irnam Malik berkata dalam kitab Al Muwaththu', "Semua
yang menggigit manusia serta menyerangnya dan menakuti mereka
seperti macan, singa dan serigala, maka dinamakan aqltr." Demikian
pula yang dinukil Abu Ubaid dari Sufuan, yang merupakan pendapat

mayoritas ulama.

Abu Hanifah berkata, "Maksud anjing di tempat ini adalah

khusus untuk anjing, dan tidak ada binatang yang memiliki hukum
yang sama sepertinya kecuali serigala." Lalu Abu Ubaid
mengemukakan hujjah bagi jumhur ulama dengan sabda beliau SAW,
S/l 'U t:tE +Jt'}ilr';j:rr ga Allah, kerahkan kepadanya anjing di

antaro anjing-anjing-Mu), lalu orang itu dibunuh oleh singa. Ini
adalah hadits hasan yang diriwayatkan Al Hakim melalui jalur Abu
Naufal bin Abu Aqrab dari bapaknya. Dra berhujjah dengan firman-
Nya '#J 

?{rJt 4 '& q (Don [binatang huruan yang

ditangkapJ oleh binatang buas yang telah kamu ajari dengan
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melalihnya unluk berburu). Tampak kalimat "Melatih unluk berburu"
diambil dari kata kalb (anjing). Maka, dikatakan bahwa semua

binatang buas adalah agnr.

Sementara itu Imam Ath-Thahawi mengemukakan hujjah bagi

madzhab Hanafi bahwa para ulama telah sepakat mengharamkan

membunuh Al Bazi (sejenis elang) dan elang, sementara keduanya

termasuk binatang buas dari jenis burung. Maka, hal ini menunjukkan

bahwa larangan tersebut khusus bagi gagak dan rajawali. Demikian
pula dengan anjing dan binatang yang mempunyai sifat yang sama,

yaitu serigala. Perkataan Ath-Thahawi ditanggapi bahwa klaimnya
akan adanya kesepakatan tidak dapat diterima, sebab para ulama yang

tidak sependapat dengan madzhab mereka membolehkan membunuh
semua binatang yang menyerang dan menggigit dengan taringnya,

termasuk burung elang dan lainnya. Bahkan, kebanyakan mereka
berpendapat bahwa semua binatang yang haram dimakan dimasukkan
dalam lima jenis binatang tersebut, kecuali binatang yang dilarang
untuk dibunuh.

Para ulama berbeda pendapat tentang binatang selain anjing

Aqur dan tidak diperintahkan untuk memliharanya. Al Qadhi Husain
dan Al Mawardi serta selain mereka menegaskan tentang larangan

untuk membunuhnya. Dalam kitab Al Umm, Imam Asy-Syaf i
membolehkan untuk membunuhnya. Sementara Imam An-Nawawi
mengemukakan pendapat yang berbeda. Dia berkata dalam kitab
Syarh Al Muhadzdzab pada pembahasan tentang jual-beli, "Tidak ada

perbedaan di antara ulama madzhab kami bahwa ia memiliki
kehormatan dan tidak boleh dibunuh." Lalu dalam masalah tayamum

dan ghasab (merampas), dia melanjutkan, "Sesungguhnya ia tidak
memiliki kehormatan." Kemudian dalam pembahasan tentang haji, dia

berkata, "Para sahabat kami memakruhkan untuk membunuhnya,

yaitu makruh dalam arti menyelisihi yang lebih utama." Ini adalah

perbedaan yang sangat pelik. Ar-Rafi'i hanya menukil pendapat yang
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menyatakan makruh. Imam An-Nawawi dalam kitab Ar-Raudhah juga

berpendapat makruh dalam arti menyelishi yang lebih utama.

Mayoritas ulama memasukkan hukum binatang lain dalam

kelima jenis binatang tersebut, hanya saja mereka berbeda pendapat

dalam menentukan makna yang dijadikan patokan. Menurut suatu

pendapat, "mengganggu" adalah sifat yang menjadi patokan kelima
jenis binatang tersebut. Maka, orang yang ihram boleh membunuh

semua binatang yang mengganggu. Ini adalah pendapat dalam

madzhab Maliki. Ada pula yang mengatakan bahwa yang menjadi
patokan adalah keberadaan kelima jenis binatang tersebut yang tidak
dimakan. Atas dasar ini, orang ihram yang membunuh binatang yang

tidak dimakan tidak wajib membayar fidyah. Ini merupakan pendapat

dalam madzhab Imam Syaf i.

Kemudian Imam Syafi'i dan murid-muridnya membagi binatang
menjadi tiga bagian, dilihat dari hubungannya dengan orang yang

ihram. Pertama, binatang yang disukai untuk dibunuh, seperti kelima
jenis binatang yang disebutkan dalam hadits dan yang termasuk dalam
golongan ini (mengganggu). Kedua, binatang yang boleh dibunuh,
yaitu semua binatang yang tidak dimakan dagingnya. Bagian ini
terbagi menjadi dua, yaitu binatang yang mendatangkan manfaat dan
mudharat sekaligus, maka jenis ini boleh diburuh karena adanya
manfaat, dan hal itu tidak dilarang karena ia memusuhi manusia. oleh
karena itu, binatang yang tidak bermanfaat dan tidak berbahaya, maka
makruh membunuhnya tetapi tidak haram. Ketiga, binatang yang

boleh dimakan atau dilarang dibunuh. Dalam hal ini bagi orang yang

ihram, tidak boleh membunuhnya; tetapi jika dia melakukannya, maka
ia wajib membayar denda.

Golongan Hanafi menyalahi pendapat tersebut. Mereka
membatasi larangan pada kelima jenis hewan yang tersebut dalam
hadits, termasuk ular, karena disebutkan dalam riwayat. Mereka juga
memasukkan serigala, karena ia termasuk binatang buas seperti
anjing. Mereka juga memasukkan semua hewan yang memusuhi dan
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mengganggu. Namun pendapat ini mendapat kritik, karena adanya

makna yang menjadi dasar hukum pada kelima jenis binatang yang

dimaksud, yaitu mengganggu secara tabiat dan memiliki rasa

permusuhan yang sangat besar. Dasar hukum ini dapat dianalogikan

dengan binatang lain yang memiliki kesamaan.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Memberlakukan hukum tersebut

pada semua binatang yang memiliki sifat 'mengganggu' merupakan

pandangan yang kuat menurut ahli qiyas, sebab hal ini tampak dari

isyarat nash yang membolehkan membunuh binatang-binatang

tersebut karena sifatnya yang fasik, yakni keluar dari batas. Dalam hal

ini beralasan karena binatang-binatang tersebut haram dimakan,

berarti tidak menghiraukan isyarat yang ada dalam nash, yaitu

kefasikan."

Namun, menurut ulama yang lain, masalah ini kembali kepada

penafsiran lafazh "fasik" itu sendiri. Barangsiapa menafsirkan makna

fasik dalam arti "mengganggu" yang tidak biasa dilakukan oleh

binatang-binatang lainnya secara umum, maka mereka menetapkan

hal ini sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Barangsiapa

menafsirkan makna fasik dalam arti keluar dari hukum yang berlaku

pada binatang yang umum karena tidak dapat dimakan, maka mereka

menjadikannya sebagai dasar dalam menetapkan hukum.

Mereka yang menetapkan "mengganggu" sebagai alasan dalam

menetapkan hukum, mengatakan, "Jenis gangguan itu bermacam-

macam; seakan-akan dalam menyebutkan aqrab (kalajengking) adalah

untuk menunjukkan semua binatang yang mengganggu manusia

melalui gigitan beracun seperti ular, lebah dan lainnya."

Adapun disebutkannya tikus adalah untuk mengisyaratkan

semua binatang yang mengganggu manusia dengan cara merusak dan

memotong-motong sesuatu. Penyebutan gagak dan rajawali adalah

untuk mengisyaratkan semua binatang yang mengganggu manusia

dengan menyambar seperti elang. Sedangkan penyebutan anjing Aqur
adalah untuk menunjukkan semua binatang yang mengganggu dan
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menyerang manusia dengan gigitan taringnya, seperti serigala, singa

dan sebagainya.

Sebagian pendapat mengatakan, bahwa orang yang

mengemukakan alasan karena haram dimakan dan boleh dibunuh,

hanya membatasi pada kelima jenis binatang yang disebutkan pada

hadits.

Qatatan

Ar-Raf i menukil dari Imam Syaf i bahwa binatang-binatang

yang fasik ini tidak ada yang memiliki, sehingga tidak ada kewajiban

untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Dia tidak menyebutkan

selain lima jenis binatang tersebut yang memiliki makna demikian.

Hadits ini dijadikan dalil tentang bolehnya membunuh orang

yang terpidana mati dan berlindung di wilayah Haram (tanah suci).

Karena bolehnya membunuh binatang-binatang tersebut di wilayah

Haram adalah disebabkan kefasikannya, sedangkan orang yang

membunuh orang yang fasik, maka ia harus dibunuh. Sebab kefasikan

binatang-binatang itu adalah secara tabiat, sedangkan orang mukallaf
yang melakukan kefasikan, maka dia telah merusak kehormatan
dirinya sehingga harus diberlakukan konsekuensi kefasikan tersebut

pada dirinya. Namun, Ibnu Daqiq Al Id mengisyaratkan bahwa
masalah ini terbuka untuk diperdebatkan, dan akan diterangkan lebih
mendetail pada bab berikutnya.

* )V € fai suatu gua di Mina). Dalam riwayat Al Ismaili

melalui jalur Ibnu Numair dari Hafsh bin Ghiyats disebutkan bahwa

yang demikian terjadi pada malam Arafah. Atas dasar ini maka dia

dapat dijadikan hujjah untuk mendukung maksud bab ini, yaitu

bolehnya membunuh ular bagi orang yang ihram, sebagaimana yang

diindikasikan oleh kata"di Mina", yakni bahwa yang demikian terjadi

di wilayah tanah Haram. Dia menjadikan hal itu sebagai isyarat atas

bantahan terhadap mereka yang mengatakan tidak adanya keterangan
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dalam hadits Abdullah yang menunjukkan bahwa beliau

memerintahkan untuk membunuh ular ketika ihram, karena ada

kemungkinan hal itu terjadi setelah selesai thawaf lfadhah. Akan

tetapi Imam Muslim dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Abu

Kuraib, dari Hafsh bin Ghiyats secara ringkas, *t y iO' .r,; oilt'oi

q, iF e 
" 

Pr6f y1 laahwasanya Nabi SAW memerintahkan

orang ))eng ihram untuk membunuh ular di wilayah [tanah] Haram di
Mina). Dalam riwayat Abu Al Waqt disebutkan, "Abu Abdullah

(yakni Imam Bukhari) berkata, 'Hanya saja yang kami maksudkan

adalah bahwa Mina termasuk wilayah tanah Haram, dan mereka

melihat bahwa membunuh ular -yakni di Mina- tidak dilarang'."
Perkataan ini dalam riwayat Abu Dzar disebutkan pada akhir bab,

tepatnya setelah hadits Ibnu Mas'ud.

6? C) rS (sebagaimana kalian dilindungi dari

keburukannya). Yakni, sesungguhnya Allah telah menyelamatkannya

dari kamu sebagaimana kamu telah diselamatkan darinya. Menurut

Ibnu Mundzir, para ulama membolehkan untuk membunuh ular. Akan

tetapi pernyataannya dikritik dengan mengemukakan pendapat 
-yang

telz*r dinukil- dari Al Hakam dan Hammad, serta pendapat dalam

madzhab Maliki yang mengecualikan ular kecil yang belum mampu

menimbulkan gangguan.

y, ti Oi l,u (dan aku tidak mendengar beliau [NabiJ

memerintahkan membunuhnya). Ini adalah perkataan Aisyah RA.

Konsekuensi penamaan "Tokek" sebagai binatang yang fasik kecil

adalah karena diperbolehkan membunuhnya. Adapun masalah Aisyah

tidak mendengar Nabi memerintahkannya, tidak berarti larangan

untuk membunuhnya. Bahkan mungkin selain dia telah mendengar

perintah untuk membunuhnya, seperti akan disebutkan pada

pembahasan tentang awal mula penciptaan dari Sa'ad bin Abi
Waqqash dan selainnya.
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Ibnu Abdil Barr telah menukil kesepakatan yang membolehkan

membunuh tokek, baik di luar maupun di dalam wilayah tanah Haram.

Akan tetapi Ibnu Abdil Hakam dan selainnya menukil dari Imam

Malik bahwa orang yang ihram tidak (boleh) membunuh tokek. Ibnu
Al Qasim menambahkan, "Apabila dia membunuhnya, maka

hendaklah ia bersedekah, sebab ia tidak termasuk kelima jenis

binatang yang diperintahkan untuk dibunuh". Lalu Ibnu Abi Syaibah

meriwayatkan bahwa Atha' ditanya tentang membunuh tokek di
wilayah Haram, maka dia berkata, "Apabila dia mengganggumu,

maka kamu boleh membunuhnya."

8. Tidak Boleh Menebang Pohon di Wilayah Tanah Haram

A
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SAW, "Tidak [boleh]Ibnu Abbas RA berkata dari Nabi
dipotong durinya (pohonnya)."
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1832. Dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi, dari Abu Syuraih

Al Adawi, dia berkata kepada Amr bin Sa'id saat mengirim pasukan

ke Makkah, "lzinkan kepadaku. wahai pemimpin (Amir), aku

ceritakan kepadamu satu perkataan yang diucapkan Rasulullah SAW

pada keesokan hari penaklukan kota Makkah, dimana kedua telingaku

mendengamya dan tersimpan baik dalam hatiku, serta kedua mataku

melihat beliau ketika mengucapkannya. Sesungguhnya beliau memuji

Allah dan menyanjung-Nya kemudian bersabda,'Sesungguhnya

Makkah telah diharamkan oleh Allah, tetapi manusia tidak

mengharomkannya. Tidak halal bagi seseorong yang beriman kepada

Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah padanya, dan tidak

baleh menebang pohonnl,a. Apabila seseorang memberi keringanan

dengan dalih peperangon Rasulullah SAW, maka kstakan kepadanya

bahwa sesungguhnya Allah telah memberi izin kepada Rasulullah

SAW dan tidak memberi izin kepada kolian. Sesungguhnya Allah

mengizinkan kepadaku sesaat di waktu siang hari, dan keharamannya

telah kembali pada hari ini sebagaimana kemarin. Hendaklah orang

yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hodir'."

Dikatakan kepada Abu Syuraih, "Apakah yang dikatakan oleh Amr

kepadamu?" Dia berkata, *Aku lebih mengetahui hal itu daripada

engkau, wahai Abu Syuraih. Sesungguhnya wilayah Haram tidak

melindungi pembangkang, orang yang melarikan diri dari
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pembunuhan, dan orang yang melarikan diri dari khurbah." Khurbah
adalah bencana.

Keterangan Hadits:
t ..? ..t
,isltitr y-* gri ;p (dari Abu Syuraih Al Adau,i). Demikian yang

tercantum di tempat ini. Namun hal ini perlu ditinjau kembali, sebab
Khuza'i berasal dari bani Ka'ab bin Rabi'ah bin Luhay (salah satu
marga dari suku Khuza'ah). oleh sebab itu, dia juga dinamakan Al
Ka'bi. Tapi dia tidak termasuk bani ,Adi, baik Adi euraisy maupun
Adi Mudhar. Barangkali dia adalah sekutu bani 'Adi bin Ka'ab dari
bangsa Quraisy. Menurut suatu pendapat, bahwa dalam bani Khuza,ah
terdapat satu marga yang bernama 'Adi. sementara dalam riwayat
Ibnu Abi Dz|b dari Sa'id yang diriwayatkan Imam Ahmad
disebutkan, "Aku mendengar Abu Syuraih.,,

Kemudian terjadi perbedaan pendapat tentang namanya. Adapun
yang masyhur adalah Khuwailid bin Amr. Tetapi menurut suatu
pendapat namanya adalah Ibnu Shakhr, atau Hani bin Amr, atau
Abdurrahman, atau Ka'ab atau Amr bin Khuwailid, dan ada yang
mengatakan Mathar. Dia masuk Islam sebelum penaklukan kota
Makkah dengan mengajak sebagian pemuka kaumnya. Dia menetap di
Madinah sampai meninggal dunia pada tahun 6g H. Dalam kitab
shahih Bukhari disebutkan bahwa tidak ada riwayat dia selain hadits
ini dan dua hadits lainnya.

* i 1.J,,J.(kepada Amr bin Sa'id). yakni Amr bin Sa,id bin

Abi Al Ash bin Sa'id bin Al Ash bin umayah, lang dikenal dengan
panggilan "Al Asydaq". Dalam riwayat Ahmad melalui jalur Ibnu
Ishaq dari Sa'id Al l\4aqburi terdapat tambahan di bagian awalnya
yang menjelaskan apa yang dimaksud, yaitu, "Ketika Amr bin Sa,id
mengirim pasukan ke Makkah untuk memerangi rbnu Az-zubair, dia
didatangi oleh Abu Syuraih dan berbicara kepadanya serta
mengabarkannya apa yang dia dengar dari Rasulullah sAw.
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Kemudian dia keluar menuju tempat pertemuan kaumnya dan duduk

di sana. Aku berdiri mendekatinya dan duduk di dekatnya, lalu dia

bercerita kepada kaumnya. Aku berkata, 'Wahai fulan, sesungguhnya

kami bersama Rasulullah pada waktu penaklukkan kota Makkah. Pada

keesokan harinya, Khuza'ah menyerang seorang laki-laki dari suku

I{udzail, lalu mereka membunuhnya sedang orang itu dalam keadaan

musyrik. Maka, Rasulullah berkhutbah di hadapan kami'. Lalu

disebutkan hadits selengkapnya."

Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur Az-Zuhri dari Muslim
bin Yazid Al-Laitsi, dari Abu Syuraih Al Khuza'i, bahwa Syuraih

mendengarnya berkata, "Rasulullah SAW memberi izin kepada kami

pada hari penaklukan kota Makkah untuk memerangi bani Bakr

hingga kami dapat membalaskan kematian keluarga kami atas mereka

sedangkan beliau berada di Makkah. Kemudian Rasulullah

memerintahkan untuk meletakkan pedang. Keesokan harinya

sekelompok suku kami bertemu seorang laki-laki dari suku Hudzail di
wilayah Haram yang menginginkan Rasulullah SAW. Laki-laki ini
telah membunuh salah seorang keluarga kelompok tersebut pada masa

.jahiliyah dan mereka sedang mencarinya, maka mereka pun

membunuhnya. Ketika hal itu sampai kepada Rasulullah, beliau sangat

marah, dan aku tidak pernah melihatnya marah melebihi hari itu.

Setclah selesai shalat, beliau berdiri dan menyanjung Allah
sebagaimana yang layak bagi-Nya, kemudian beliau bersabda, 'Amma

bs'du... sesungguhnya Allah telah mengharamkan Makkah. ".' ."

Abu Hurairah menyebutkan kisah ini dalam haditsnya secara

ringkas, sedangkan penjelasannya telah disebutkan pada pembahasan

tentang ilmu. Kami telah menyebutkan bahwa Amr bin Sa'id adalah

pemimpin di Madinah yang diangkat oleh Yazid bin Muawiyah. Dia
menyiapkan pasukan ke Makkah untuk menyerang Abdullah bin Az-
Zubair.

Ath-Thabari telah menyebutkan kisah ini dari sebagian gurunya,

mereka berkata, "Kedatangan Amr bin Sa'id sebagai wali (penguasa)
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Madinah dari pihak Yazid bin Muawiyah terjadi pada bulan

Dzulqa'dah tahun 60 H. Ada pendapat yang mengatakan bahrva

kedatangannya itu pada bulan Ramadhan, dan pada tahun itu Yazid

memegang tampuk pemerintahan. Ibnu Az-Zubair tidak mau

membaiatnya dan dia menetap di Makkah, maka Amr bin Sa'id

mengirim pasukan dan menunjuk Amr bin Az-Zubair sebagai

komandannya, dimana Amr bin Az-Zubair bermusuiran dengan

saudaranya, Abdullah bin Az-Zubair. Sebelumnya Amr bin Sa'id telah

mengangkat Amr bin Az-Zubair sebagai kepala bagian keamanan,

kemudian dia mengutusnya untuk memerangi saudaranya sendiri. Lalu

Marwan datang kepada Amr bin Sa'id dan melarangnya melakukan

hal itu, namun Amr bin Sa'id tetap pada pendiriannya. Saat itu. Abu

Syuraih datang kepada Amr bin Sa'id dan menceritakan kisah di atas.

Ketika pasukan yang dikirim berkemah di Dzu Thuwa, mereka

diserbu oleh sekelompok penduduk Makkah hingga menderita

kekalahan dan Amr bin Az-Zubair ikut tertawan. Akhimya, dia

dipenjara. Dahulu Amr bin Az-Zubair telah memukuli sebagian

penduduk Madinah yang dicurigai simpati terhadap Abdullah bin Az-
Zubair. Maka, Abdullah meng-qishosft semua orang yang terlibat

hingga Amr bin Az-Zubair meninggal akibat pukulan yang

dialaminya."

Catatan

Dalam kitab sirah Ibnu Ishaq dan kitab Al Maghazl Al Waqidi
disebutkan bahwa dialog tersebut terjadi antara Abu Syuraih dengan

Amr bin Az-Zubair. Apabila pemyataan ini benar, maka ada

kemungkinan Abu Syuraih menasihati orang yang mengutus (yakni

Amr bin Sa'id) dan orang yang diutus (yakni Amr bin Zubair).

t\t 6 (wahai pemimpin). Dari sini dapat diambil pelajaran

untuk bersikap santun dalam berbicara dengan penguasa agar nasihat

yang diberikan lebih mudah diterima, dan tidak boleh berbicara
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dengan penguasa kecuali setelah meminta izin, khususnya dalam

masalah yang berseberangan dengan kebijakannya. Meninggalkan

sikap ini dan bersikap kasar bisa saja menjadi sebab yang

menimbulkan ego dan permusuhan terhadap orang yang

menasihatinya.
. .t'c 1". .:
&Usi il;-i (kedua telingaku mendengarnyo). Ini merupakan

isyarat akan hafalannya terhadap hal itu dari berbagai sisi. Kalimat

"Kedua telingaku mendengarnyo" rnenvnjukkan bahwa ia mendengar

langsung tanpa perantara, dan penyebuatan "Kedua telinga" adalah

untuk memberi penekanan. Sedangkan perkataannya " Dan tersimpan

dalam hati", menunjukkan kepada pemahaman serta keakuratan

riwayatnya. Lalu perkataannya "Dan kedua malaku melihatnya"

merupakan penekanan tambahan, dimana pendengarannya terhadap

sabda beliau itu tidak hanya berpatokan pada suara, bahkan disaksikan

langsung.

alr * ! (Sesungguhnya beliau memuii Allah). Ini

menunjukkan disukainya mengucapkan pujian sebelum mengajarkan

ilmu, menjelaskan hukum, maupun saat khutbah.

1"2. .t, 1.esi ?7 drt {)l (sesungguhnya Allah telah mengharomkan

Makkah). Yakni, Allah telah menetapkan keharamannya. Secara

zhahir, Allah telah mengharamkan memerangi penduduk Makkah, dan

Allah memerintahkan untuk melindungi orang yang berlindung di

dalamnya. Ini merupakan salah satu pendapat ahli tafsir sehubungan

dengan firman Allah, t : o€ 'rlet ;1^i (Dan barangsiapa yang

memasukinya maka ia berada dalam keadaan aman); dan firman-Nya,

9\ t'; iti;, tfi t|j" 11 (Tidakkah mereka mengetahui bahwa komi

telah menjadikan [wilayohJ haram sebagai [tempatJ yang aman).

Setelah satu bab akan disebutkan hadits Ibnu Abbas dengan lafazh, ti,a

,f r\i: ,>tyLJr * tU ht 'r;'; *. ltni adolah negeri yang telah

diharamkan oleh Allah pada saat menciptakan langit dan bumi).
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Maka, tidak ada pertentangan antara riwayat ini dengan perkataannya

yang akan disebutkan pada pembahasan tentang jihad dari hadits

Anas, k 6 et;t'ttl lrrrungguhnya lbrohim telah mengharamkan

Makkah), karena maknanya adalah Ibrahim telah mengharamkan

Makkah atas perintah Allah dan bukan berdasarkan ijtihadnya. Atau

Allah telah menetapkan pada saat penciptaan langit dan bumi bahwa

Ibrahim akan mengharamkan Makkah. Atau j,rga maknanya,

sesungguhnya Ibrahim adalah orang pertama yang menyatakan

keharamannya di antara manusia, dan sebelum itu Makkah telah

haram di sisi Allah. Atau Ibrahim adalah orang yang pertama kali
menampakkan keharamannya setelah banjir pada zaman Nabi Nuh
AS, karena ia menegaskan dengan perkataannya, 4tir Wfr lj (Oon

ia tidak dihqramkan oleh manusia), yakni pengharaman Makkah
adalah berdasarkan syariat. Atau yang dimaksud adalah bahwa ia
termasuk hal-hal yang diharamkan Allah, dan bukan hal-hal yang

diharamkan manusia 
-yakni pada masa jahiliyah- sebagaimana

mereka telah mengharamkan sejumlah perkara atas dasar pemikiran
mereka sendiri. Ada pula yang mengatakan maknanya bahwa
keharaman Makkah senantiasa berkesinambungan sejak awal
penciptaan, bukan hanya khusus pada syariat Nabi Muhammad SAW.

. .. ,l^'- )'t (tidok halal .. . dan seterusnya). Ini merupakan anjuran

untuk U".p.gurg dengan syariat tersebut, sebab orang yang beriman
kepada Allah wajib menaati-Nya. Sedangkan orang yang beriman
kepada hari akhir wajib melakukan apa yang diperintahkan dan

menjauhi apa yang dilarang.

Lafazh ini bisa saja dijadikan pegangan oleh mereka yang
berpendapat; sesungguhnya orang-orang kafir tidak dituntut
melakukan cabang-cabang syariat. Akan tetapi menurut jumhur ulama
adalah sebaliknya. Adapun jawabannya adalah bahwa orang yang
beriman-lah yang dapat menaati hukum dan menghindari larangan,
sehingga perintah yang ada senantiasa ditujukan kepada mereka.

FATTIUL BAARI - 2L7



Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Menurutku, ini adalah pembicaraan

yang bermuatan anjuran dan motivasi, seperti firman Allah, yt &,)
e'i C ilf$'e'Dan kepada Allah hendaklah kalian bertowakkal

jika kalian beriman'. Maksudnya, sesungguhnya orang yang beriman

kepada Allah dan hari akhir tidak patut untuk menghalalkan apa yang

diharamkan."

t,t ti':',!*i-bi @ntuk menumpahkan darah di dalamnya). Lafazh

ini dijadikan dalil tentang haramnya membunuh dan melakukan

peperangan di Makkah.

?;* t4'. 'rbr;- \j (don tidok menebang pepohonannya). Al

Qurthubi berkata, "Para ahli fikih mengkhususkan pohon yang

dilarang untuk ditebang adalah yang ditumbuhkan Allah tanpa campur

tangan manusia. Adapun pepohonan yang ditumbuhkan Allah SWT

dengan campur tangan manusia, maka ulama berselisih tentang hukum

menebangnya, dan mayoritas memperbolehkan." Sementara Imam

Syaf i berkata, "Pada semua itu [baik yang tumbuh dengan campur

tangan manusia atau tidak] terdapat denda." Pendapat ini didukung

oleh Ibnu Qudamah. Kemudian ada perbedaan pendapat tentang denda

karena menebang pohon yang ditumbuhkan Allah SWT tanpa campur

tangan manusia. Imam Malik berpendapat, "Tidak ada denda, tetapi

pelakunya mendapat dosa." Atha' berpendapat, "Hendaklah ia

memohon ampun (istighfar) kepada Allah." Sedangkan Abu Hanifah

berpendapat, "Dendanya berupa hewan yang sama nilainya dengan

pohon yang ditebang." Sementara Imam Syaf i berpendapat,

"Menebang pohon yang besar dendanya berupa seekor sapi,

sedangkan pohon yang lebih kecil dendanya seekor kambing."

Ath-Thabari berhujjah dalam hal ini dengan menganalogikan

pada denda karena membunuh binatang buruan, namun pendapat

beliau ditanggapi oleh Ibnu Al Qishar bahwa pendapat itu
berkonsekuensi adanya denda bagi orang yang ihram apabila

menebang pohon di luar wilayah tanah Haram, padahal tidak ada
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ulama yang berpendapat demikian. Ibnu Al Arabi berkata, "Para

ulama sepakat mengharamkan memotong atau menebang pohon di

dalam wilayah Haram (tanah suci), hanya saja Imam Syaf i
membolehkan memotong duri yang ada di ranting-ranting pohon."

Demikian yang dinukil Abu Tsaur darinya. Lalu Imam Syaf i juga

membolehkan mengambil daun-daunan dan buah-buahan jika tidak

membahayakan atau merusak pohon tersebut. Ini pula yang menjadi

pendapat Atha', Mujahid dan lainnya. Alasan mereka membolehkan

memotong duri adalah karena tabiat duri yang mengganggu, sehingga

seperti binatang-binatang yang fasik. Akan tetapi hal itu tidak

diperbolehkan oleh jumhur ulama, seperti akan disebutkan pada hadits

Ibnu Abbas setelah satu bab dengan lafazh; K'J3 'rbti" 1'1 (Dan tidak

[bolehJ dipotong durinya). Pendapat jumhur ini dinyatakan benar oleh

Al Mutawalli (salah seorang ulama madzhab Syaf i). Jumhur ulama

menjawab alasan yang dikemukakan oleh Imam Syaf i dan ulama
yang sependapat dengannya, bahwa qiyas [analogi] tersebut

bertentangan dengan nash sehingga tidak dapat dijadikan pegangan.

Bahkan jika tidak disebutkan nash yang melarang memotong duri,

niscaya larangan untuk memotong pohon telah cukup sebagai dalil
larangan memotong duri, sebab umumnya pohon di wilayah Haram
(tanah suci) adalah berduri. Dalil lainnya adalah adanya perbedaan

antara binatang-binatang fasik dengan duri pepohonan, sebab

binatang-binatang fasik yang disebutkan dalam hadits sengaja

mengganggu manusia, berbeda dengan duri pepohonan.

Ibnu Qudamah berkata, "Tidak ada larangan untuk

memanfaatkan dahan dan ranting pohon yang patah dengan

sendirinya, demikian juga dengan daun-daun yang gugur. Pendapat ini
telah dinyatakan secara tekstual oleh Imam Ahmad, dan kami tidak
mengetahui pendapat yang berbeda dengannya."

:W q bu 6uroot dari siang hari). Telah disebutkan pada

pembahasan tentang ilmu bahwa lamanya adalah sejak matahari terbit
hingga shalat Ashar. Adapun lafazh hadits dalam riwayat Imam
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Ahmad melalui jalur Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya
adarah. e ;4 t:$ f €. * zb(i rt,aif,l' rg? ,Sa k'6; ,t

: ,1 f E ,1)+.,ati q ,h'r',# ,7>\i)t rqle f ,p; t*
r:t;,lj;i.,,:,:utryeiui r]'., guht rV iot'Jyjl.],.s'{j ,,^xii g!}u,
^;Kt Ji'o:r6b lKetka Makkah telah ditaklukkan, maka beliau

bersabda, "Hentikanloh penggunaon senjata." Kecuali Khuza,ah
terhadap bani Balv, diizinkan kepada mereka hingga sharat Ashar.
Kemudian beliau bersobda, " Hentikanlah penggunaan senjata. " Lalu
seorang laki-laki dari bani Khuza'ah bertemu dengan seorang laki-
laki dari bani Balcr pada keesokan hari di Muzdahfah, maka dia
membunuhnya. Kejadian itu sampai kepada Rasulullah SAW, maka
beliau berdiri berkhutbah serayo mengatakan... dan aku melihat
beliau menyondarkan punggungnya ke Ka'bah). Lalu disebutkan
hadits selengkapnya. Dari sini dapat diketahui bahwa membunuh
orang-orang yang diizinkan Nabi SAW 

-seperti 
Ibnu Khathal-

terjadi pada waktu yang diizinkan oleh Allah untuk berperang.
Berbeda dengan orang yang memahami kalimat "sesaat dari waktu
siang" dalam makna lahiriahnya, sehingga ia membutuhkan jawaban

bagi kisah Ibnu Khathal.
,. r.o,W'f AtO ,$1 (dan keharamannya telah kembali). yakni,

hukum yang kontradiktif dengan pembolehan berperang yang

disimpulkan dari kata "diizinkan". Sementara batas akhir telah

dijelaskan pada riwayat Ibnu Abu Dzi'ib di atas dengan tafazh, ,f i
yflt ty" iiit; (Kemudian ia haram hingga hari Kiamar). Demikian

pula pada hadits Ibnu Abbas setelah satu bab berikut, yt y'4rv #
yqt ii di (Maka ia horam dengan ketetapan Altah hingga hari

Kiamat).

;Uir i.o*lt'&t (hendaklah orang yang hadir menyampaikan

kepada orang yang tidak hadir).lbnu Jarir berkata, "Di sini terdapat
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dalil bolehnya menerima khabar ahad, karena semua yang

mendengarkan khutbah tersebut harus menyampaikan kembali.

Sesungguhnya beliau tidak memerintahkan kepada mereka untuk

menyampaikan kepada yang tidak hadir melainkan orang yang

mendengar itu harus mengamalkan apa yang disampaikan kepadanya.

Jika tidak demikian, maka perintah untuk menyampaikan akan

kehilangan faidahnya. "

frA '11 (dan tidak pula orang yang melarikan diri). Maksudnya,

orang yang dijatuhi hukuman mati karena membunuh orang lain, lalu

ia melarikan diri ke Makkah untuk berlindung di wilayah Haram. Para

ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Lalu Amr bin Sa'id
mengemukakan pandangan yang janggal, dimana dia menuturkan

hukum sebagaimana layaknya dalil, serta membatasi cakupan umum

nash tanpa dalil.

*t ,'r:"i (khurbah adaloh bencana).lni adalah penafsiran dari

perawi hadits, dan secara zhahn adalah Imam Bukhari. Telah

disebutkan pada pembahasan tentang peperangan di bagian akhir
hadits, "Abu Abdullah berkata, 'Khurboh berarti bencana' ." Pada

pembahasan tentang ilmu di bagian akhir hadits disebutkan,

" [khurbahJ yakni mencuri." Ini merupakan salah satu pendapat

tentang penafsiran lafazh tersebut. Pada awalnya, kata tersebut

digunakan pada pencurian unta, setelah itu digunakan pada seluruh
jenis pencurian.

Telah dinukil dari Khalil, bahwa makna kharbah berarti

kerusakan pada unta. Sebagian mengatakan bahwa maknanya adalah

cacat (aib). Ada pula yang mengatakan, apabila huruf awalnya diberi

baris dhammah (khurbah), maka maknanya adalah aurat, tapi ada lagi

yang mengatakan bahwa maknanya adalah kerusakan. Sedangkan

lafazh kharbqh yang berasal dari akar kata kharabah bermakna

kerusakan.
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Sungguh telah keliru mereka yang mengategorikan perkataan

Amr bin Sa'id sebagai hadits lalu menjadikannya sebagai dalil. Ibnu

Hazm berkata, "Tidak ada kemuliaan bila antek syetan lebih

mengetahui daripada sahabat Rasulullah SAW." Namun, Ibnu

Baththal mengemukakan pandangan yang terkesan janggal, dia

mengklaim bahwa diamnya Abu Syuraih merupakan persetujuannya

terhadap perincian yang dikemukakan oleh Amr bin Sa'id. Dalil yang

menunjukkan kelemahan perkataan Ibnu Baththal tersebut adalah

riwayat yang dinukil oleh Imam Ahmad, yang di bagian akhirnya

disebutkan, "Abu Syuraih berkata kepada Amr, 'Sungguh aku

termasuk orang yang hadir, sedangkan engkau termasuk orang yang

tidak hadir. Sementara kami diperintahkan agar orang yang hadir di

antara kami menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Sungguh

aku telah menyampaikannya kepadamu'." Riwayat ini memberi

asumsi bahwa Abu Syuraih tidak sependapat dengan pandangan Amr
bin Sa'id, hanya saja dia tidak memaksakan hal itu karena

ketidakberd ay aanny a di hadapan kekuatan penguasa.

Ibnu Baththal berkata pula, "Perkataan Amr bin Sa'id bukanlah
jawaban bagi Abu Syuraih, karena Abu Syuraih tidak berbeda

pendapat dengannya bahwa orang yang melakukan kejahatan dengan

divonis hukuman mati di luar wilayah Haram, lalu ia berlindung di

wilayah Haram, maka hukuman tersebut boleh dilaksanakan di

wilayah Haram, sebab yang diingkari oleh Abu Syuraih adalah sikap

Amr yang mengirim pasukan ke Makkah lalu mengobarkan

pepeftrngan. Maka, sikap beliau yang berdalil dengan hadits itu sangat

tepat. Akan tetapi Amr bin Sa'id tidak menjawab pernyataannya,

bahkan dia menjawab pertanyaan selain Abu S1,uraih." Ath-Thaibi

menaggapi bahwa Amr bin Sa'id tidak menyimpang dari jawaban,

tetapi dia membantah kesimpulan kandungan hadits itu. Seakan-akan

dia berkata, "Benarlah pendengaran dan hafalanmu, tetapi makna yang

dimaksud oleh hadits yang engkau sebutkan tidak seperti yang engkau

pahami, karena keringanan tersebut berhubungan dengan penaklukan,
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bukan berkaitan dengan membunuh orang yang berhak mendapat

hukuman mati di luar wilayah Haram kemudian berlindung di wilayah

Haram."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa itu adalah klaim dari Amr bin

Sa'id yang tanpa dalil, sebab Ibnu Zubair tidak melakukan perbuatan

yang wajib dijatuhi hukuman mati, lalu dia berlindung di wilayah

Haram untuk melarikan diri, hingga jawaban Amr dapat dibenarkan.

Memang benar Amr bin Sa'id melihat adanya keharusan untuk

menaati Yazid yang diwakilinya, sementara Yazid telah

memerintahkan Ibnu Az-Zubair untuk berbaiat kepadanya dan datang

ke tempatnya dalam keadaan terbelenggu, nuunun Ibnu Zubair tidak

mematuhi perintah tersebut dan dia berlindung di wilayah Haram.

Oleh karena itu, dia dijuluki 'oa'idzullah (orang yang minta

perlindungan kepada Allah). Sedangkan Amr bin Sa'id berkeyakinan

bahwa lbnu Az-Zubair telah membangkang karena tidak mematuhi

perintah Yazid. Oleh sebab itu dia mengatakan, "Sesungguhnya

wilayah Haram tidak melindungi pembangkang." Inilah syubhat bagi

Amr bin Sa'id, dan ia sangat lemah. Permasalahan yang

diperselisihkan oleh Abu Syuraih dan Amr bin Sa'id telah

diperselisihkan pula oleh para ulama, seperti akan disebutkan setelah

satu bab ketika membicarakan hadits Ibnu Abbas.

Pelaiaran yang dapat diambil

1. Seseorang boleh memberitahukan keadaan dirinya yang

menunjukkan kedudukannya sebagai perawi yang tsiqah

(terpercaya) dan sangat akurat dalam menukil apa yang ia
dengar.

2. Ulama dapat mengingkari penguasa atas perbuatannya yang

mengubah urusan agam4 dan menasihatinya dengan lemah

lembut.
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a
J.

4.

5.

6.

7.

Bolehnya mengingkari dengan lisan apabila tidak mampu

melakukannya dengan tangan (kekuatan).

Bolehnya berdebat dalam masalah agama.

Adanya nasakh (penghapusan hukum).

Dalam ijtihad, pendapat seorang mujtahid tidak dapat dijadikan

hujjah untuk mematahkan pendapat mujtahid yang lain.

Keluar dari perjanjian untuk menyampaikan (berita dari Rasul

SAW) serta bersabar menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan

bagi yang tidak mampu menghindarinya.

Hadits ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa

Makkah ditaklukkan dengan kekuatan. Imam An-Nawawi

berkata, "Orang-orang yang mengatakan Makkah dimasuki

berdasarkan perjanjian damai, menakwilkan hadits di atas

dengan mengatakan bahwa Nabi diperbolehkan melakukan

peperangan di Makkah seandainya beliau mau melakukannya,

tetapi beliau tidak membutuhkan hal itu." Namun, perkataan ini

ditanggapi bahwa yang demikian itu menyalahi realita yang ada.

Adapun nama orang yang membunuh dan orang yang dibunuh

telah disebutkan pada hadits Abu Hurairah.

9. Tidak (Boleh) Mengusik Binatang Buruan di Wilayah Tanah

Haram
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1833. Dari Ikrimah, dari lbnu Abbas RA, bahwa Nabi SAW

bersabda, "sesungguhnya Allah mengharamkan Makkoh, maka belum

halal bagi seseorang sebelumku dan tidak halal bagi seseorang

sesudahku. Hanya sajo dihalalkan bagiku sesaat pada waktu siang.

Tidak boleh dibabat rerumputannya, tidak dipotong (ditebang)

pepohonannya, tidak diusik binatang buruonnya, dan tidak dipungut

barong yang jatuh padanya (barang temuan) kecuali untuk orong
yang ingin mengumumkan." Abbas berkata, "Wahai Rasulullah,

kecuali idzkhir untuk tukang sepuh dan kubur-kubur kami." Beliau

SAW bersabda, "Kecuali idzkhir."

Dari Khalid, dari Ikrimah, dia berkata, "Tahukah engkau apakah

arti 'Tidak diusik binatang buruannya?' Yaitu, seseorang

memindahkan binatang tersebut dari tempat berteduhnya lalu dia

singgah [menempati] tempatnya."

Keterangan Hadits:

(Bab tidak [bolehJ mengusik binatang buruan di wiloyah tanah

Haram). Ada pendapat yang mengatakan bahwa ini adalah kata kiasan

untuk "berburu". Ada pula yang mengartikan sebagaimana zhahirnya.

Imam An-Nawawi berkata, o'Diharamkan mengusik 
-yakni

mengganggu- binatang buruan dari tempatnya. Apabila seseorang

mengusiknya, maka ia telah berbuat maksiat, baik buruan itu mati atau

tidak. Apabila binatang itu mati sebelum ia singgah lagi di tempat

lain, maka orang yang mengusiknya wajib membayar denda. Namun

4r # ,io {,k * ly
.,ik Ji,,u;lt,t
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apabila binatang itu tidak mati, maka dia tidak wajib membayar

denda."

Para ulama berkata, "Dari larangan mengusik binatang buruan,

maka diharamkan membunuh binatang buruan."

,* ri:! k W |k ?? ii,r 'ol (Sesungguhnya Allah

mengharamkan Makk{th, maka io belum halal bagi seorang pun

sesudahku). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, J*i )ti (tidak

hala), dan lafazh ini lebih sesuai dengan maksud persoalan berikut.

Imam Bukhari menyebutkannya di bab berikut dengan lafazh, 't'ilt

€y F\ y iUEi' 'S;- 
lrrrungguhnya tidak halal berperang di

dalamnya bagi seorang pun sebelumku). Di bagian awal masalah jual

beli Imam Bukhari menyebutkan melalui jalur Khalid Ath-Thahhan

dari Khalid Al Hadzdza' dengan lafazh, f, ,ry t # f\ V 'r"

q.tt'. (Maka belum pernah halal bagi seorang sebelumku dan tidak

pula halal bogi seorang sesudahka). Demikian juga yang tidak dalam

riwayat Imam Ahmad melalui jalur Wuhaib dari Khalid. Ibnu Baththal

berkata, "Maksud kalimat 'Dan tidak halal bagi seseorang sesudahku'

adalah pemberitahuan hukum persoalan tersebut, bukan berita tentang

apa yang akan terjadi, sebab fakta yang ada berbeda dengan

pernyataan tersebut, sebagaimana yang terjadi pada Al Hajjaj dan

selainnya."

Kesimpulannya, kalimat tersebut adalah kalimat berita yang

bermakna larangan, berbeda dengan lafazh"Dan belum pernah halal

bagi seorang pun sebelumku", yang merupakan kalimat berita murni.

Atau dapat pula dikatakan makna "Dan tidak halal bagi seorang pun

sesudahku", yakni Allah tidak akan menghalalkannya sesudahku,

sebab setelah masa Nabi tidak ada lagi penghapusan hukum (nasakh)

dikarenakan beliau adalah penutup para nabi.
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tl ... $:* At> r, gU'y 1tilru*rh engkau apa arti "Tidok

mengusik binotang buruannya?"... dan seterusnya). Dikatakan, bahwa

Ikrimah mengucapkan kalimat tersebut untuk menunjukkan larangan

membunuh binatang buruan. Sementara itu Atha' dan Mujahid
menyalahi pendapat Ikrimah, keduanya berkata, "Tidak ada larangan

mengusir binatang buruan selama tidak mengakibatkannya terbunuh."

Pernyataan ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Ia juga

meriwayatkan melalui jalur Al Hakam dari seorang syaikh di antara

penduduk Makkah, bahwa seekor merpati berada di atas Ka'bah, lalu
ia membuang kotoran dan jatuh di tangan Umar, maka Umar
mengisyaratkan dengan tangannya dan merpati tersebut terbang

kemudian hinggap di salah satu rumah di Makkah. Setelah itu, datang

seekor ular dan memangsanya, maka Umar memutuskan untuk
membayar denda berupa seekor kambing. Hal yang sama juga

diriwayatkan melalui jalur lain dari Utsman.

10. Tidak Halal Berperang di Makkah
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Abu Syuraih RA berkata, "[Seseorang] Tidak

menumpahkan darah di dalamnya (Makkah)."
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1834. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Nabi SAW bersabda

pada hari penaklukan kota Makkah, 'Tidak ada hijrah, tetapi jihad
don niat. Apabila kalian dipanggil untuk berangkat perong, maka

berongkatlah. Sesungguhnya negeri ini telah diharamkan oleh Allah
pada saat penciptaan langit dan bumi, dan ia haram berdasarkan

pengharaman dari Allah hingga hari Kiamat. Sesungguhnya belum

pernah halal berperang di dalamnya bagi seorqng pun sebelumku,

dan tidak halal bagiku kecuali sesaot dari waktu siang. Maka, ia
haram berdasarkan pengharaman Allah hingga hari Kiamat. Tidak

boleh dipotong durinya [pohonnyaJ, tidak diusik binatang buruannya,

tidak dipungut barang yang jatuh padanya (barang temuan) kecuali

orang yang hendak mengumumkannya, dan tidak dipotong
rerumputannya' ." Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, kecuali idzkhir,
karena sesungguhnya ia untuk pandai besi mereka dan untuk rumah-

rumah mereka." Beliau bersabda, "Kecuali idzkhir."

Keterangan Hadits:

(Bab tidak halal berperong di Makkah). Demikian Imam

Bukhari menyebutkan judul bab dengan kata"berperang", karena kata

ini tercantum dalam hadits yang disebutkannya. Dalam salah satu

riwayat Imam Muslim juga disebutkan seperti itu. Sedangkan pada

riwayat yang lain disebutkan dengan kata "membunuh", sebagai ganti

0t

.iiYr Yl
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kata "berperang". Para ulama telah berbeda pendapat tentang
keduanya, seperti yang akan kami sebutkan.

Ll g-? i.i 
'Jttj 

(Abu Syuroih berkota...... dan seterusnya).

Riwayat ini telah disebutkan dengan sanad yang mausizl sebelum
satu bab. Adapun hubungan hadits ini dengan larangan berperang
adalah karena peperangan akan mengakibatkan pembunuhan.

Sedangkan pada hadits Abu Syuraih telah disebutkan larangan
menumpahkan darah dalam bentuk nakirah (indefinit), sehingga
maknanya bersifat umum.

elj W ,$i @kan tetapi jihad dan niat). Maksudnya,

kewajiban hijrah dari Makkah telah terputus dengan ditaklukkannya
kota Makkah, karena Makkah telah menjadi negeri Islam. Akan tetapi
kewajiban niat tetap sebagaimana adanya apabila dibutuhkan. Nabi
SAW menafsirkannya dengan sabdanya, ,31O e-,f-;t $$ (Apabila

kalian dipanggil untuk berangkat perang, maka hendaklah kalian
berongkat). Yakni jika kalian diseru, maka hendaklah kalian
menyambutnya.

Ath-Thaibi berkata, kalimat ',Akan tetopi jihad, dianeksasikan
dengan kalimat *Tidak ada hijrah", yakni hijrah bisa berupa lari dari
orang kafir atau hijrah untuk jihad, atau melakukan perbuatan yang
lain seperti menuntut ilmu. Sedangkan hijrah jenis pertama tidak ada
lagi, maka manfaatkanlah oleh kalian dua jenis hijrah yang disebutkan
terakhir. Hadits di atas mengandung berita gembira dari Nabi sAw
bahwa Makkah akan tetap sebagai negeri Islam.

)- -..t e./$ a;:V4 ?t? $3 (dan ia harqm berdasarkan pengharaman

Ailahj. s.uugiun mengatakan bahwa lafazh hurmah berarti Ar Haq
(kebenaran). Yakni, benar-benar haram dan tidak boleh dihalalkan.

. Hadits ini dijadikan dalil tentang haramnya membunuh dan
berperang di tanah Haram. Adapun tentang membunuh, sebagian
ulama telah menukil kesepakatan yang membolehkan untuk
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melaksanakan hukuman mati di wilayah tanah Haram. Lalu mereka

mengkhususkan perbedaan pendapat tentang orang yang melakukan

kejahatan di luar tanah Haram, kemudian dia berlindung di tanah

Haram. Di antara ulama yang menukil kesepakatan mengenai hal itu

adalah Ibnu Al Jauzi. Kemudian sebagian ulama melandasi

kesepakatan tersebut dengan mengemukakan kisah pembunuhan Ibnu

Khathal di Makkah. Akan tetapi kisah ini tidak dapat dijadikan hujjah,

sebab peristiwa tersebut terjadi pada waktu yang telah dihalalkan bagi

Nabi SAW seperti yang dijelaskan.

Ibnu Hazm mengklaim bahwa konsekuensi perkataan Ibnu

Umar dan Ibnu Abbas serta selain keduanya adalah larangan

membunuh di wilayah Haram secara mutlak. Dia menukil pendapat

dari Mujahid dan Atha' yang menyebutkan secara rinci. Abu Hanifah

berkata, "seseorang tidak boleh dibunuh ketika berada di wilayah

Haram hingga ia keluar dari wilayah tersebut atas dasar kehendaknya

sendiri. Namun, dia tidak boleh ditemani dan diajak berbicara, tetapi

senantiasa diberi nasihat dan diingatkan agar keluar." Sementara Abu

Yusuf berkata, "Hendaknya ia dipaksa keluar dari wilayah Haram, dan

hal itu dilakukan oleh Ibnu Az-Zubah;'

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur Thawus dari Ibnu

Abbas, dq i1 ',iu!- I e'cJt |yt i t''t' ;ui ';,' (Barangsiapa

divonis hukuman mati kemudian masuk ke wilayah haram, maka tidak

boleh ditemani duduk dan tidak pula dilakukan transal<si jual-beli

dengannya).

Telah dinukil dari Imam Malik dan Imam Syaf i, "Boleh

melakukan hukuman mati di wilayah Haram (tanah suci) secara

mutlak, sebab orang yang maksiat telah merusak kehormatan dirinya,

maka ia telah membatalkan keamanan yang telah ditetapkan Allah

SWT untuknya."

Al Mawardi telah berkata, "Di antara keistimewaan Makkah

adalah penduduknya tidak boleh diperangi. Apabila mereka
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membangkang pemerintahan yang adil, maka mereka harus

disadarkan tanpa peperangan jika memungkinkan, Tetapi apabila tidak

ada jalan lain kecuali memerangi mereka, maka mayoritas ulama

membolehkannya, sebab memerangi para pembangkang termasuk hak

Allah SWT." Ulama yang lain tidak membolehkan memerangi

mereka, tetapi harus memberi tekanan hingga mereka mau taat.

Imam An-Nawawi berkata, "Pendapat pertama telah disebutkan

secara tekstual oleh Imam Ash-Syaf i." Kemudian para ulama

madzhab Syaf i memberi jawaban terhadap hadits di atas dengan

memahaminya bahwa larangan tersebut berlaku bagi peperangan yang

menimbulkan kerusakan secara luas, seperti menggunakan meriam.

Lain halnya jika orang-orang kafir membentengi diri di suatu negeri,

maka boleh memerangi mereka dengan berbagai cara.

Telah dinukil pula pendapat lain dari Imam Syaf i yang

mengharamkan melakukan peperangan di Makkah. Pendapat ini
dipilih oleh Al Qaffal dan dinyatakan sebagai pendapat yang benar

dalam kitab Syarh At-Tctlkhis. Pendapat tersebut diikuti oleh sejumlah

ulama madzhab Syaf i dan Maliki.

Ath-Thabari berkata, "Barangsiapa melakukan kejahatan yang

diancam hukuman mati, lalu ia berlindung di dalam wilayah Haram,

maka seorang imam (pemimpin) boleh mendeportasenya ke luar

wilayah Haram, dan dia tidak boleh memeranginya, tapi harus

mengepung dan memberi tekanan hingga ia mau taat. Ini berdasarkan

sabda Nabi SAW, 'Dan hanya saja dihalalkan kepadaku sesaat dari
waktu siang. Lalu telah kembali keharamannya pada hari ini sama

seperti keharamannya kemarin'." Maka diketahui bahwa tidak halal

bagi seorang pun sesudah Nabi seperti yang dihalalkan kepada beliau,

yaitu memerangi penduduknya dan melakukan pembunuhan di

dalamnya. Ibnu Al Arabi cenderung kepada pendapat ini. Sementara

Ibnu Al Manayyar berkata, "Nabi SAW telah menekankan

pengharaman dengan sabdanya'Allah telah mengharamkannya',

kemudian beliau bersabda, 'Dan tidak dihalalkan kepadaku kecuali
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sesaal dari waktu siang'. Apabila Nabi SAW hendak menekankan

suatu persoalan, maka beliau mengulanginya hingga tiga kali. Ini
adalah nash yang tidak membutuhkan penakwilan."

Imam Al Qurthubi berkata, "Makna zhahir hadits

mengindikasikan pengkhususan beliau untuk melakukan peperangan,

dimana beliau mengemukakan alasan perbuatannya, padahal saat itu
penduduk Makkah pantas diperangi dan dibunuh karena telah

menghalangi Nabi SAW untuk sampai ke Masjidil Haram. Mereka
juga telah merrgusir Nabi SAW dari Makkah dan telah berbuat kufur.
Inilah sebenamya yang dipahami oleh Abu Syuraih dan sejumlah

ulama yang mengikutinya."

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Pendapat yang mengharamkan

berperang di Makkah semakin kuat berdasarkan bahwa apa yang

diizinkan kepada Nabi SAW di Makkah tidak diizinkan kepada selain

beliau. Adapun yang diizinkan kepada beliau adalah perang secara

mutlak, bukan khusus perang yang menimbulkan kerusakan secara

menyeluruh seperti menggunakan meriam. Lalu, bagaimana mungkin
penakwilan tersebut dapat diterima?" Di samping itu, konteks

pengharaman dalam hadits adalah untuk menampakkan kehormatan

tempat tersebut, dan hal ini tidak khusus bagi senjata pemusnah

massal.

Hadits ini juga dijadikan sebagai dalil disyaratkannya ihram

bagi orang yang memasuki wilayah Haram. Imam Al Qurthubi
berkata, "Makna sabdanya 'Allah mengharamkannya', yakni haram

bagi seseorang memasukinya kecuali dalam keadaan ihram. Hal ini
sama seperti firman-Nya, 'Diharamksn atas kamu ibu-ibu komu',
yakni diharamkan untuk menyetubuhi mereka. Begitu pula dengan

firman-Nya, 'Diharamkan atas kamu bangkai' , yakni haram

memakannya. Penggunaan kalimat tersebut sehari-hari dapat

menentukan kalimat yang tidak disebutkan secara tekstual."

Al Qurthubi juga berkata, "Kebenaran makna ini telah

diindikasikan oleh sikap beliau yang mengemukakan alasan atas
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perbuatannya yang memasuki Makkah tanpa ihram dan dalam rangka

berperang. Beliau bersabda, 'Tidak halal kepadaku kecuali sesaat dari
waktu siang'." Dia melanjutkan, "lmam Malik dan Imam Syaf i juga

berpendapat demikian pada salah satu dari dua pendapatnya. Begitu
juga para ulama yang mengikuti keduanya dalam masalah tersebut.

Mereka berpendapat bahwa seseorang tidak boleh masuk Makkah

selain dalam keadaan ihram, kecuali orang yang seringkali keluar-

masuk Makkah."

ti,)At #" li (dan tidak dipotong rerumputannya).lbnu At-Tin

menyebutkan bahwa dalam riwayat Al Qabisi disebutkan dengan

lafazh"khalaa'aha", maknanya adalah rerumputan yang masih hidup.

Lafazh ini dijadikan dalil tentang larangan menggembalakan binatang

di tempat rerumputan di area tanah Haram, sebab yang demikian itu
melebihi memotong atau merusaknya. Ini adalah pendapat Imam

Malik, para ulama Kufah dan Ath-Thabari. Sementara Imam Syaf i
membolehkan menjadikannya sebagai tempat menggembala untuk
kemaslahatan hewan temak. Adapun yang dilarang hanya

memotongnya.

Dalam pengharaman menjadikan lokasi rerumputan yang masih

hidup sebagai tempat menggembalakan binatang ternak

mengisyaratkan bolehnya menjadikan lokasi rerumputan yang telah

kering sebagai tempat untuk menggembalakan binatang ternak

sekaligus diperbolehkan untuk memotong atau membabatnya. Ini
adalah pendapat yang paling benar di antara dua pendapat dalam

madzhab Syaf i, sebab tumbuhan yang telah kering sama seperti

binatang buruan yang telah menjadi bangkai.

Ibnu Qudamah mengatakan, bahwa pengecualian idzkhir
menunjukkan larangan membabat semak belukar yang telah

mengering. Pendapat ini didukung oleh keterangan pada sebagian

jalur hadits Abu Hurairah, W '#Li- \ (Dan tidak dipotong

semak belukarnya). Ibnu Qudamah berkata, "Para ulama sepakat
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membolehkan mengambil apa yang ditanam oleh manusia di wilayah
tanah Haram, yaitu berupa sayur-mayur, tanaman dan sebagainya, dan
jugu tidak dilarang memotongnya serta menjadikannya tempat

menggembalakan binatang ternak."

7!:r ll (kecuali idzkhir). Idzkhir adalah tumbuhan yang cukup

dikenal oleh penduduk Makkah. Tumbuhan ini memiliki aroma yang

harum, akarnya tertancap ke tanah rantingnya kecil, hidup di dataran

tinggi dan dataran rendah. Di Maroko terdapat tumbuhan jenis idzkhir
seperti yang dikatakan Ibnu Baithar. Dia berkata, "ldzkhir yang

terdapat di Makkah adalah jenis yang paling baik." Penduduk Makkah
memanfaatkan idzkhir untuk atap rumah dan penutup lubang yang

terdapat di antara batu bata di kuburan. Mereka juga menggunakannya

sebagai alat untuk menghidupkan api. Oleh sebab itu Abbas berkata,

"Sesungguhnya idzkhir adalah untuk pandai besi mereka (Al Qain)."
Ath-Thabari berkata, "Lafazh Al Qain menurut orang Arab adalah

seseorang yang memiliki keterampilan yang ditekuninya. Sementara

dalam pembahasan tentang Al Maghazi (peperangan) disebutkan, '^:t!

o-;Jb 
"?J.i'r.l lKareno sesungguhnya ia sangat dibutuhkan untuk

pondai besi dan rumah-rumaft). Sedangkan dalam riwayat pada bab

sebelumnya disebutkan, St"#') 9A.'iy (Sesungguhnya ia untuk

tukang sepuh dan kubur-kubur kita). Kemudian dalam riwayat mursal
Mujahid yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah disebutkan ketiga lafazh
tersebut sekaligus. Dalam riwayatnya juga disebutkan, I ,ur(ir'Jui

€'i.t @. f\lt f r'4 ? 1 k &i Ll ,1' i'i-; l,tobas berkata,

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya penduduk Makkah tidak dapat
menahan diri dari idzkhir, untuk pandai besi dan rumah-rumah

mereka). Riwayat ini menunjukkan bahwa pengecualian dalam hadits

tidak berarti dia sendiri yang hendak mengecualikannya, tetapi dia
menginginkan agar Nabi SAW memberi pengecualian. Lalu sabda

beliau SAW "Kecuali idzkhir" merupakan suatu pengecualian, karena
idzkhir termasuk rerumputan yang dilarang untuk dipotong.
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Riwayat ini dijadikan dalil tentang bolehnya penghapusan suatu

hukum sebelum dilaksanakan. Namun, hubungan hadits tersebut

dengan kesimpulan ini kurang bagitu jelas. Hadits tersebut juga

dijadikan dalil bolehnya memisahkan antara kalimat yang

dikecualikan dengan kalimat pokok. Sedangkan jumhur ulama

mensyaratkan kesinambungan antara kalimat yang dikecualikan
dengan kalimat pokok, baik dalam tinjauan lafazh maupun hukum,
karena mungkin saja ada pemisahan akibat hal-hal yang tidak dapat

dihindari, seperti bernafas atau sepertinya. Sementara dinukil
pendapat dari Ibnu Abbas yang membolehkan memisahkan antara

keduanya. Kemungkinan makna zhahir hadits ini dapat dijadikan
landasan pendapatnya. Akan tetapi mayoritas ulama mengatakan

bahwa pengecualian tersebut tidak terpisah (muttashil), karena ada

kemungkinan Nabi SAW hendak mengucapkan lafazh "kecuali
idzkhir", tapi beliau disibukkan oleh perkataan Abbas. Setelah itu,
Nabi menyambung perkataan Abbas dengan perkataan dari beliau
sendiri. Beliau bersabda, "Kecuali idzkhir". Ibnu Malik berkata,
"Boleh memisahkan antara kalimat yang dikecualikan dengan pokok
kalimat, tetapi tetap meniatkan bahwa kedua kalimat itu bersambung
(idak terpisah)."

Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang apakah sabda

beliau, "Kecuali idzkhir" berdasarkan ijtihad atau berdasarkan wahyu?

Sebagian pendapat mengatakan bahwa Allah telah menyerahkan

hukum persoalan ini kepada Nabi secara mutlak. Sebagian yang lain
mengatakan, bahwa Allah telah mewahyukan kepada beliau
sebelumnya. Ath-Thabari berkata, "Abbas boleh memohon idzkhir
untuk dikecualikan, karena ada kemungkinan menurutnya bahwa yang

dimaksud pengharaman Makkah adalah pengharaman untuk berperang

di dalamnya, tidak termasuk larangan memotong rerumputannya,
dimana hal-hal ini diharamkan Rasulullah berdasarkan ijtihadnya.
Maka, dia boleh memohon untuk mengecualikan idzkhir dari larangan
tersebut." Pendapat ini berdasarkan bolehnya Rasulullah untuk
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melakukan ijtihad dalam masalah hukum. Akan tetapi apa yang dia

katakan bukan suatu keharusan, bahkan persetujuan beliau terhadap

apa yang dilakukan Abbas merupakan dalil bolehnya membatasi

lafazh yang bersi fat umum.

Ibnu Baththal meriwayatkan dari Al Muhallab, bahwa

pengecualian pada hadits ini adalah untuk kondisi darurat, seperti

halalnya memakan bangkai ketika kondisi darurat. Al Abbas telah

menjelaskan bahwa idzkhir adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan

penduduk Makkah. Namun, pernyataan ini ditanggapi oleh Ibnu Al
Manayyar dengan mengatakan bahwa sesuatu yang diperbolehkan

karena darurat, maka melakukannya juga disyaratkan dalam kondisi

seperti itu. Seandainya idzkhir sama seperti bangkai, tentu dilarang

untuk menggunakannya kecuali bagi siapa yang sangat

membutuhkannya. Sedangkan ijma' ulama mengatakan bahwa idzkhir

boleh digunakan secara mutlak meskipun tidak dalam keadaan

darurat.

Akan tetapi kemungkinan maksud Al Muhallab adalah bahwa

dasar dibolehkannya hal itu karena keberadaannya yang sangat

dibutuhkan, bukan berarti bolehnya menggunakan idzkhir dikaitkan

dengan kondisi yang sangat dibutuhkan (darurat). Ibnu Al Manayyar

berkata, "Adapun yang benar, pertanyaan Al Abbas adalah bermakna

dhara'ah (memohon). Sedangkan pemberian keringanan dari Nabi

SAW adalah untuk menyampaikan hukum dari Allah SWT, baik

melalui ilham maupun wahyu."

Pelaiaran vans dapat diaqbil

l. Keterangan tentang kekhususan Nabi SAW sebagaimana yang

disebutkan dalam hadits.

2. Bolehnya memberi usulan kepada ulama dalam masalah yang

berhubungan dengan maslahat syar'i.

3. Segera melakukannya pada saat orang-orang berkumpul.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kemuliaan Abbas di sisi Nabi SAW.

Perhatian Nabi SAW terhadap Makkah yang merupakan negeri

asal dan tempat beliau dibesarkan.

Penghapusan kewajiban hijrah dari Makkah ke Madinah.

Tetapnya kewajiban hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam

hingga hari Kiamat.

Disyaratkan ikhlas dalam jihad.

Kewajiban berjihad bersama para imam (pemimpin).

11. Berbekam Bagi Orang Yang Ihram

y' or o, o '2. o 1 .. $ c I z I z )zc, zz ! ) o, 
".t'.* 4 

"5- d V 6jt;:41 lF f:qt -P,Jt 6-f S

IUnu U*u. menggunakan besi ,unu, untuk mengobati putranya

saat dia ihram, dan boleh berobat (dengan sesuatu) selama tidak

mengandung wangi-wangian.

t, t-, 
',i , , o . o .,. t(( 

- ,o .o t o /:JA *tbb 6; ,"ui Jji :s* uJ Ju :Ju oW *
\, ,* a, ,S'ir'At |JA\:i:L\,'*, ut? r\'d;

c. , t t.i ia. ', t-. t)o . a! l'" ,',r, -o
Jl "" d"r$ G;"r-- :J-* ;;; 

'J 
}f 'f3'&3 *

.\1I"'^;*',:i ,';1 d\3
1835. Dari Suffan, dia berkata: Amr'a"rinu,"sebelumnyou uku

mendengar Atha' mengatakan; aku mendengar Ibnu Abbas RA

berkata, 'Rasulullah SAW berbekam sedang beliau ihram'. Kemudian

aku mendengar dia berkata, 'Thawus menceritakan kepadaku dari
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Ibnu Abbas'. Aku berkata, 'Barangkali dia mendengar hal itu dari

keduanya (Thawus dan Ibnu Abbas)'."

g->,,:>t :'Jli '^;-e. \t nr'^+j it ,f e'rllt ,,,'-}t LL J;

:i; L-'j,r. ft *, #'i': *': * it J:" Ut" 
rfr|.Ou.i eUOurrahman Al A'raj, dari Ibnu Buhainah RA, dia

berkata, 'Nabi SAW berbekam di tengah kepalanya, di Lahyi Jamal,

dan beliau sedang ihram."

Keterangan Hadits:

(Bab berbekom bagi orqng yang ihram). Yakni, apakah orang

yang ihram dilarang berbekam; dan apabila diperbolehkan, apakah

secara mutlak atau karena kondisi darurat? Yang dimaksud di sini

adalah orang yang dibekam, bukan orang yang membekam.

?f t^: 6) * U: 'si;i (lbnu (Imar menggunakan besi ponqs

untuk mengoboti anaknya dan dia sedang ihram). Anak Ibnu Umar
yang dimaksud bernama Waqid. Hal itu disebutkan dalam riwayat

dengan sanad yang maushul oleh Sa'id bin Manshur melalui jalur

Mujahid, dia berkata, '^i'ri'*'t ;i-y:t *l?C't'"e i 1, 1" ;. re.$.+tbi

* it ;t'f" k jt Vaqia bin Abdullah menderita sakil radang

selaput dada dalom perjalanan menuju Makkah, maka lbnu Umar

mengobatinya dengan besi panas). Dari sini jelaslah bahwa yang

demikian itu dilakukan karena darurat.

+ y'3;'f 6 se'111,t!i-1(dan berobat selama tidak mengandung

wangi-wangian). Kalimat ini termasuk bagian dari judul bab, akan

tetapi ia bukan termasuk atsar lbnu Umar seperti yang Anda lihat.

Adapun perkataan Al Karmani, "Subjek kata kerja 'berobat' bisa saja

orang yang ihram, dan bisa pula Ibnu lJmar", adalah perkataan orang
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yang tidak mengetahui atsar Ibnu Umar. Di bagian awal pembahasan

tentang haji pada bab "Wangi-wangian Saat Ihram" disebutkan
perkataan Ibnu Abbas, "Don berobat dengan opa yong dimakan".lni
sesuai dengan keterangan di tempat ini. Adapun yang menyatukan hal

ini dengan berbekam adalah, bahwa semuanya termasuk jenis

pengobatan. Ath-Thabari meriwayatkan melalui jalur Al Hasan, dia

berkata, "Apabila orang yang ihram mengalami luka, maka dia boleh

memotong rambut yang ada di sekitar luka tersebut, kemudian ia

dapat mengobati luka itu dengan sesuatu yang tidak mengandung

wangi-wangiannya."
tt. , t!a5*, P (kemudian aku mendengarnya). Orang yang

-.ngr.upkan kalimat ini adalah Suffan. Yang dimaksud dengan kata
ganti "nya" di sini adalah Amr. Demikian pula halnya dengan lafazh,
'^t;'^);)'r:ji 1lt " berkatq, "Barangkati dia mendengarnya. "). Hal

ini telah dijelaskan oleh Al Humaidi dari Suffan, dia berkata, "Hadits
ini telah diceritakan oleh Amr kepada kami sebanyak dua kali." Lalu
dia menyebutkan hadits seperti di atas. Akan tetapi pada riwayat ini
dia berkata, "Aku tidak tahu apakah dia mendengar dari keduanya,

atau salah satu dari dua riwayat itu keliru." Abu Awanah
menambahkan, "Sufran berkata, 'Dia menyebutkan kepadaku bahwa

dia telah mendengar riwayat itu dari keduanya'." Ibnu Khuzaimah
meriwayatkan dari Abdul Jabbar bin Alla', dari Ibnu Uyainah, seperti

riwayat Ali bin Abdullah. Dia berkata di bagian akhirnya, "Aku
mengira dia meriwayatkan dari keduanya sekaligus." Al Ismaili
meriwayatkan melalui jalur Sulaiman bin Ayyub dari Sufran, dia
berkata, "Telah diriwayatkan dari Atha', dia berkata, 'Diamlah, aku
tidak keliru, keduanya telah menceritakannya kepadaku' . "

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa apabila riwayat terakhir ini
akurat, maka barangkali Sufyan ragu apakah benar Atha' telah
mendengar riwayat itu dari kedua syaikhnya, karena pernyataan ini
diucapkannya saat marah. Meski demikian, Su$ran telah
meriwayatkan hadits ini pula melalui jalur kedua syaikh Amr
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sekaligus. Imam Ahmad berkata dalam Musnad-nya, "Suffan telah

menceritakan kepada kami, dia berkata: Amr berkata 
-pada 

kali

pertama kami menghafalnya- Thawus berkata, 'Telah diriwayatkan

dari Ibnu Abbas...,, lalu disebutkan seperti hadits di atas." Lalu

Ahmad berkata, "Suffan juga menceritakan hadits itu kepada kami,

dia berkata; Amr berkata, 'Telah diriwayatkan dari Atha' dan Thawus,

dari lbnu Abbas'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sanad seperti yang terakhir ini telah

diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari melalui jalur Musaddad dalam

pembahasan tentang Ath-Thibb (pengobatan). Begitu juga melalui

jalur Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abu Khaitsamah, dan Ishaq bin

Rahawaih seperti dikutip oleh Imam Muslim, dan melalui jalur

Qutaibah seperti dinukil oleh Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i.

Riwayat Suffan tersebut dinukil pula oleh Zakariya bin Ishaq melalui

jalur Amr dari Thawus, seperti dinukil oleh Imam Ahmad, Abu

Awanah, Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim. Dasar riwayat ini telah

dinukil pula dari Atha', seperti diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan

An-Nasa'i melalui jalur Al-Laits dari Abu Az-Zubair, dan melalui

jalur Ibnu Juraij, keduanya dari Atha"

Catatan

Al Karmani mengatakan bahwa maksud Imam Bukhari adalah

menjelaskan bahwa Amr telah menceritakan hadits tersebut kepada

Sufuan -pada 
kali pertama- dari Atha', dari Ibnu Abbas, tanpa

pefantara. Kemudian dia menceritakannya kepada Sufuan 
-pada 

kali

kedua- disertai perantara Thawus antara Atha' dan Ibnu Abbas.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa ini adalah perkataan orang

yang belum meneliti jalur periwayatan Musaddad yang ada dalam

kitab yang dia bahas, terlebih jalur-jalur periwayatan yang telah kami

sebutkan. Di samping itu, tidak dikenal bahwa Atha' pernah menukil

riwayat dari Thawus.
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?f e': (dan beliau ihram). Ibnu Juraij menambahkan dalam

riwayatnya dari Atha', "dan berpuasa (di Lahyi Jamal)". Zakarrya

menambahkan,"Di kepalanya". Lalu riwayat Ikrimah akan disebutkan

pada pembahasan tentang puasa. Lafazh-lafazh tambahan ini sesuai

dengan hadits Ibnu Buhainah, yakni hadits kedua pada bab di atas

tanpa menyebutkan kata "puasa".

ff *, (di Lahyi Jamal), yaitu tempat yang terletak di jalan

menuju Makkah. Tempat ini telah dijelaskan dalam riwayat Ismail,

k *y'U',k ;-Lr(Di Lahyi Jamal dari jalur Makkah). Al Bakri

menyebutkan dalam Al Mu'jam (kamus) ketika menggambarkan Al
Aqiq, dia berkata, "la adalah bi'ir Jamal (sumur Jamal) yang

disebutkan dalam hadits Abu Jahm." Yakni, riwayat yang telah

disebutkan pada pembahasan tentang tayamum. Ulama yang lain

berkata, "Ia [Lahyi jamal] berada setelah Juhfah, sekitar beberapa mil
dari As-Suqya."

Pada riwayat Abu Dzar dicantumkan dalam bentuk tatsniyah

(ganda), yakni ;ij. S.aungkan pada riwayat yang lain disebutkan

dalam bentuk tunggal, Dalam hal ini tidak benar mereka yang

memahami kata "Lahyi Jamal" dengan makna tulang rahang unta,

sebagai alat untuk berbekam. Al Hazimi dan selainnya menegaskan

bahwa peristiwa itu terjadi pada waktu haji Wada'. Sedangkan

persoalan apakah beliau dalam keadaan puasa, akan dijelaskan pada

pembahasan tentang puasa.

?t e (di tengah), yaitu di atas ubun-ubun kepala antara dua

jambul rambut. Al-Laits berkata, "Bekam ini dilakukan pada bagian

belakang kepala. Adapun bagian atasnya tidak boleh dibekam, sebab

terkadang bisa menyebabkan kebutaan." Hal ini akan diterangkan

pada pembahasan tentang Ath-Thibb (pengobatan).

An-Nawawi berkata, "Apabila orang yang ihram hendak

melakukan bekam bukan karena darurat, dan mengakibatkan
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rambutnya terpotong, maka hukumnya haram. Sedangkan apabila

tidak mengakibatkan rambutnya terpotong, maka diperbolehkan

menurut jumhur ulama. Namun, Imam Malik memakruhkannya.

Sementara Al Hasan berpendapat bahwa perbuatan itu mengharuskan

fidyah (tebusan) meski tidak ada rambut yang terpotong. Sedangkan

apabila bekam tersebut dilakukan karena darurat, maka diperbolehkan

untuk memotong rambut dan wajib membayar fidyah. Para ulama

madzhab Azh-Zhahiri mengkhususkan fidyah (tebusan) bagi orang

yang memotong rambut kepala saja."

Ad-Dawudi berkata, "Apabila memungkinkan untuk melakukan

bekam tanpa memotong rambut, maka tidak diperbolehkan memotong

rambut." Hadits ini dijadikan dalil tentang bolehnya melakukan l/
Fashd (terapi dengan cara mengeluarkan darah), membelah luka dan

bisul, memotong urat, mencabut gigi serta cara-cara pengobatan

lainnya selama tidak melakukan apa yang dilarang bagi orang yang

ihram, yaitu menggunakan wangi-wangian dan memotong rambut.

Dalam hal ini tidak wajib membayar fidyah.

12. Menikah Bagi Orang yang lhram

/ o :. o.
Ll-,, .ll c;l *lbs ;

-r/^/ t /, / ./ / Ot/
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1837. Dari Atha' bin Abu Rabah, dari Ibnu Abbas RA, bahwa

Nabi SAW menikahi Maimunah sedang beliau dalam keadaan ihram.

Keterangan Hadits:

(Bab menikah bagi orang yang ihram). Dalam bab ini

disebutkan hadits Ibnu Abbas tentang pernikahan Nabi SAW dengan

Maimunah. Secara zhahir Imam Bukhari menyatakan bahwa
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menurutnya, tidak ada hadits yang akurat tentang larangan perbuatan

tersebut, dan tidak pula termasuk di antara kekhususan beliau. Dalam
pembahasan tentang nikah, Imam Bukhari menyebutkan satu bab

dengan judul "Pernikahan Orang yang lhram", dan dia hanya

menyebutkan hadits ini. Yang dimaksud dengan "nikah" di sini adalah

akad nikah, bukan hubungan intim suami-istri, karena ijma' ulama
menyatakan bahwa haji dan umrah menjadi batal jika terjadi
hubungan lawan jenis (suami-istri).

Para ulama berbeda pendapat tentang pemikahan Maimunah.

Pendapat yang masyhur dari Ibnu Abbas menyatakan bahwa Nabi
SAW menikahi Maimunah saat beliau dalam keadaan ihram. Pendapat

serupa juga dinukil melalui riwayat yang shahih dari Aisyah dan Abu
Hurairah. Namun, dinukil dari Maimunah bahwa Rasulullah saat

menikahinya tidak dalam keadaan ihram. Pendapat seperti ini dinukil
pula dari Abu Rafi', seorang utusan Rasulullah untuk menemui
Maimunah. Masalah ini akan diterangkan pada bab "Umrah eadha",
dalam pembahasan tentang Al Maghazi (peperangan).

Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat mengenai masalah

ini. Jumhur ulama tidak melarang seseorang menikah saat ihram

berdasarkan hadits dari Utsman yang diriwayatkan Imam Muslim, )
&'l't ?ft '& (orrns yang ihram tidak boleh menikah dan

dinikahkan). Lalu mereka menjelaskan hadits Maimunah bahwa telah
terjadi perbedaan mengenai kejadian yang sebenamya, sehingga tidak
dapat dijadikan hujjah. Di samping itu, ada kemungkinan yang

demikian itu khusus bagi Nabi SAW, maka hadits yang melarangnya
lebih pantas untuk dijadikan landasan. Sementara Atha', Ikrimah dan
para ulama Kufah mengatakan, bahwa orang yang ihram
diperbolehkan untuk menikah sebagaimana ia diperbolehkan untuk
membeli budak wanita untuk digauli. Tapi pendapat ini ditanggapi
bahwa yang demikian itu adalah qiyas (analogi) yang bertentangan

dengan Sunnah (hadits), maka tidak dapat dijadikan pegangan.

Adapun penakwilan mereka bahwa maksud hadits Utsman adalah
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hubungan intim, tertolak oleh lafazh '6;el (dan tidak menikah), serta

lafa/npada jalur periwayatan lain, ij'',1 11(dan tidak meminang)'

13. Larangan Memakai Wangi-wangian Bagi Laki-laki dan

Wanita yang Ihram

J ;, c;'i;:ir L-j, ) :W ii,r q, t-$.G lrJt J

rf.&)

Aisyatr RA berkata, "Wanita yang ihram tidak boleh *.*d ui

kain yang dilumuri dengan wars dan za'faran."

J;, (- :Jui .F, rv ilv rn; \t *r';L ;.irr .rt ,;
\,1 J- It igf';)' ,t 7., q',-A'oi'\:';U,rt o,

tj ,€Yr yj ,.)d )t--,jr \'s ,ire*ar r/*.i; I ,*'t y
zo o a 0'M',, ,.3;t:r$ J>r.li {:"a Li'or* ti vr ,u-(}t

l' -J l)- (J '

'l: ,ilt 'lr'ot;'3 '^; t* t;.k li ,lj(ir 'a 'Pi

aZl ; ,;; ^;G .u-:t;;:r ,-A \': u;At ifi; *
?rA, e r-:t ;ti ^;.;r;; 

'^11 J eG\, 
'Eaf;

u}!t ift I ,iA or.') it"r's \'s:drr f,i 'J$') ;)t;lb
,/.ifr | |* :t *

ato o /

rlu d. Uv Jv': o:61 "-;f 
!J

,), *i , 4 *G': ,*lr
i'
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1838. Dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata, "seorang laki-
laki berdiri dan berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah pakaian yang

engkau perintahkan kepada kami untuk kami pakai saat ihram?' Nabi
SAW bersabda, 'Janganlah kalian memakai gamis, celana, serban,

burnus (pakaian yang ada penutup kepalanya), kecuali apabila salah
seorong tidak memiliki sepasang sandal, maka hendaklah iq memakai
sepasang sepatu, dan hendaklah ia memotong keduanya lebih rendah
daripada mata kaki. Dan, janganlah kalian memakai sesuatu yang
disentuh oleh za'faran dan wars. Wanita yang sedang ihram tidak
boleh menutup wajahnya dan tidak pula memakai sarung tongan'."
Riwayat ini dinukil pula oleh Musa bin Uqbah, Ismail bin Ibrahim bin
Uqbah, Juwairiyah dan Ibnu Ishaq mengenai niqab (penutup wajah)
dan sarung tangan. Ubaidillah berkata, "Tidak pula wars." Beliau
biasa mengatakan, "Wanita ihram tidak boleh menutup wajohnya dan
tidak pula memakai sarung tongon." Malik berkata, "Telah
diriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar, 'Janganlah wanita ihram
memakai niqab (penutup wajah)'." Laits bin Abi Sulaim turut
meriwayatkan bersamanya.

o , i. -'tr'- ,z tcz 1., ,6, cr . o,t c / o z*>et1 :dlr ta{j, ar,}l e) dV It f t' I + f
&') 9t \t * it J";', i. i.t ,lLii At f;, ,ha
'e" fV tfu';;:,f t'. Li, fF y fk: ij;r :'Jt;).- c J..

1839. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata,

"Seorang laki-laki yang ihram telah dijatuhkan oleh untanya yang
mengakibatkan lehernya patah sehingga membawa kematiannya. Lalu
ia dibawa kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda,

'Mandikanlah ia, berilah kafan dan jangan menutup kepalanya dan

,'
'J4
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jongan pula memakaikan wangi-wongion, sesungguhnya ia

dibangkitkan dalam keqdaan ihrom' ."

Keterangan Hadits:

(Bab lorongan memakqi wongi-wangian bagi lakiJaki dan

wanita yang ihram), yakni keduanya sama dalam hal ini. Para ulama

tidak berbeda pendapat dalam masalah ini, hanya saja mereka berbeda

pendapat dalam beberapa benda, apakah termasuk wangi-wangian

atau bukan? Adapun hikmah larangan memakai wangi-wangian bagi

orang yang ihram, yaitu karena wangi-wangian merupakan faktor

yang mendorong terjadinya hubungan lawan jenis dan awal terjadinya

senggama yang merusak ihram. Di samping itu, penggunaan wangi-

wangian telah menyalahi keadaan orang yang ihram, karena orang

yang iham itu rambutnya kusut dan badannya berdebu.

itp: st /'ty:t'i'rr;.tt ,;l, 1 ,$a ir ti *.o ia1 pon

Aisyah berkata, "Wanita muhrim tidak boleh memakai kain yang

dilumuri dengan wors atau za'faran). Al Baihaqi menyebutkan

riwayat ini dengan sanad yang maushul melalui jalur Mu'adz, dari

Aisyah, dia berkata , \1 "d\i 't 6,"; lt U'rj 6 .r[.]' 'U t1J */t
c'ie'ol Wj ,P 9.'Fr'Jii;i ,& t't (';l '.t: ,ot:-r*: (wanita muhrim

[bolehJ memakai pakaion apa saia yang ia sukai, kecuali pakaian

yong telah disentuh oleh wors atau za'faran' Tidak boleh

menggunakan penutup wajah dan tidak pula topeng, dan ia boleh

menurunkan [menutupkanJ pakaian ke waiahnyo jika ia mau).

Pada bagian awal bab ini disebutkan bahwa wanita dan laki-laki

memiliki hukum yang sama dalam hal dilarangnya menggunakan

wangi-wangian menurut iima'ulama. Imam Ahmad, Abu Daud dan

Al Hakim meriwayatkan asal hadits pada bab ini melalui jalur Ibnu

Ishaq, 'Nafi' telah menceritakan kepadaku dari Ibnu Umar dengan

tafazh, G-itiat f q*lQil-;rr ,H14 yht & i' 
'J?:1A
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It 
jl ,1"*i 6 ,!).5 'r;n ';xlt,yg' o,'or;Z!tt a:jt i:; 61 orilt j

,t;)t lahwasctnyo dia mendengar Rasulullah SAW melarang wanita

saat ihram untuk memakai sarung tangan, cadar, dan pakaian yang

disentuh wars serta za'faran. Setelah itu, hendaknya ia memakai

warna pakaian apa saja yang dia sukai).

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar, i6
t;i, ili ulis rss )t'J"i': U i,Sui'5., lsrorong takiJaki berdiri dqn

bierkata, "Wahai Rasulullah, pakaian apa yang engkau perintahkan

untuk kami pakai?"). Hadits ini telah disebutkan di bagian awal

pembahasan tentang haji dan bab "Pakaian yang Boleh Dipakai oleh

Orang yang Ihram". Namun di sini terdapat tambahan, aiy)t '-i.: l1

i:At # \ ,L-3Jt (Dan janganlah wanita yang ihram

^rrggunokon 
niqab [penutup wajahJ, dan tidak pula memakai sarung

tangan). Lalu terjadi perbedaan pendapat mengenai keterangan

tambahan ini, apakah ia memiliki jalur yang marfu' (sampai kepada

Nabi SAW) atau mauquf (tidak sampai kepada Nabi)?

G:Wn,::t3' .C (mengenai niqab [cadarJ dan sarung tangan).

Yakni, penyebutan keduanya dalam hadits marfu'. Secara zhahir,

larangan ini berlaku khusus bagi wanita, tetapi dalam masalah sarung

tangan laki-laki memiliki hukum yang sama dengan wanita, sebab

sarung tangan sama seperti sepatu, karena keduanya menutupi

sebagian badan. Adapun niqab tidak diharam bagi laki-laki, karena

laki-laki tidak diharamkan untuk menutup wajahnya, seperti akan

dibicarakan pada hadits Ibnu Abbas.

",J\') 1'r , -44t * i.t #- l' 'rzi 'J133 
(Jbaidittah 

-yakni
Ibnu Umar Al Umari- berkata "Dan tidak pula wars."). Dia
mengatakan, i-:tat ',* 'lt f r-'J.it *S ] (Janganlah wanita yang

ihram memaka'i niqab dan tidak'pulo *e*akoi sarung tangan).Yakni,
Ubaidillah menyelisihi para perawi yang disebutkan sebelumnya
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dalam meriwayatkan hadits ini dari Nafi'. Dia sepakat dengan mereka

dalam menisbatkan hadits tersebut langsung kepada Rasulullah SAW

hingga kalimat "Za'faran dan tidak pulo wars". Sedangkan kelanjutan

hadits itu dijadikannya sebagai perkataan Ibnu Umar. Riwayat

mu'allaq ini telah diriwayatkan melalui sqnod yang maushul oleh

Ishaq bin Rahawaih dalam Musnad-nya dari Muhammad bin Bisyr,

Hammad bin Mas'adah dan Ibnu Khuzaimah melalui jalur Bisyr bin

Al Mufadhal, ketiganya dari Ubaidillah bin Umar dan dari Nafi, lalu

dia menyebutkan hadits tersebut hingga kalimat, "Dan tidok pula

wors". Dia berkata, "Biasanya Abdullah -yakni Ibnu Umar- berkata,

'Janganlah wanita ihram memakai niqab (penutup wajah) dan tidak

pula memakai sarung tangan'." Yahya Al Qaththan meriwayatkan

seperti dikutip oleh An-Nasa'i, serta diriwayatkan oleh Hafsh bin

Ghiyats yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni, keduanya dari

Ubaidillah dengan hanya menyebutkan bagian yang disepakati berasal

dari Rasulullah SAW.

Ll... ry6 iu1 (lmam Malik berkata.. . dan seterusnya). Riwayat

ini terdapat pada kitab Al Muwaththa'. Maksudnya, Imam Malik

hanya menyebutkan riwayat yang mauquf. Dalam hal ini ada

dukungan bagi riwayat Ubaidillah dan menunjukkan adanya idraj
(perkataan perawi yang disisipkan kedalam hadits) pada riwayat
perawi lainnya.

Akan tetapi Ibnu Daqiq Al Id menganggap musykil adanya idraj
pada hadits ini, karena adanya larangan menggunakan niqab (cadar)

dan kaos kaki secara tersendiri dalam hadits yang marfu', serta

didahulukannya larangan terhadap keduanya dalam riwayat Ibnu Ishaq

melalui jalur marfu' seperti yang telah disebutkan. Ibnu Daqiq berkata

dalam kitab Al lqtirah, "Klaim adanya idraj pada awal matan (materi

hadits) adalah lemah." Tapi pemyataan ini dijawab bahwa apabila

para perawi yang tsiqah (terpercaya) berselisih, sementara pada salah

seorang di antara mereka terdapat keterangan tambahan, maka

riwayatnya harus lebih dikedepankan, terutama apabila perawi yang
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menukil keterangan tambahan memiliki hafalan paling akurat, terlebih

lagi apabila tingkat akurasi riwayatnya lebih tinggi di banding yang

lain. Demikian halnya di tempat ini, karena Ubaidillah bin Umar

merupakan perawi yang paling akurat dalam menukil riwayat dari

lmam Malik dibandingkan semua perawi yang menyelisihinya

mengenai masalah itu, dan Ubaidillah telah memisahkan antara

riwayat yang marfu' dengan riwayat yang mauquf Adapun perawi

yang hanya menukil riwayat yang mauquf dan menisbatkannya

langsung kepada Nabi SAW dia berarti telah menukil riwayat yang

syadz (ganjil), dan riwayat seperti ini lemah. Adapun perawi yang

mendahulukan riwayat yang mauqu/ sebelum riwayat yang morfu',

sesungguhnya yang demikian itu merupakan perbuatan perawi ketika

meriwayatkan secara maknawi. Seakan-akan dia melihat hal-hal yang

disebutkan dengan dihubungkan satu sama lain, maka dia

mendahulukan yang terakhir berdasarkan pandangannya bahwa yang

demikian itu diperbolehkan. Namun bagi perawi yang memisahkan

antara lafazh yang marfu' dengan lafazh yang mauquf, ia berarti

memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan para perawi lainnya,

oleh karena itu riwayatnya lebih utama untuk dijadikan pegangan.

Keterangan seperti ini telah disitir oleh syaikh kami dalam kitab Syarh

At-Tirmidzi.

Al Karmani berkata, "Apabila dikatakan, mengapa disebutkan

dengan lafazh jd @ia berkata) sedangkan pada yang kedua

disebutkan dengan lafazh i'i- og (dia biasa mengarakan?). Maka

saya jawab; barangkali yang pertama hanya dia ucapkan satu kali,

sedangkan yang kedua dia ucapkan berulang kali. Adapun perbedaan

kedua riwayat itu mungkin ditinjau dari sisi penghapusan nama wanita

yang dimaksud, atau dari sisi bahwa riwayat pertama menggunakan

lafazh 'laa tatanqqqab', sedangkan riwayat kedua menggunakan

lafazh olaa tantaqib'. Atau mungkin pula ditinjau dari sisi bahwa

riwayat kedua menggunakan lafazh 'tantaqibu' yang bermakna

penafian, sedangkan riwayat kedua menggunakan lafazh 'tantaqibu'

FATITUL BAARI _ 249



dan bisa pula'tantaqibi', yang mengandung makna penafian dan

larangan sekaligus." Demikian pendapatnya, tetapi nampak bagaimana

penjelasan itu terkesan dipaksakan.

.i, i t o '. o'

ff g,t J c.J aij.r51 Qurut meriwayatkan bersamanya Laits bin

Abi Sulaim). Yakni, turut meriwayatkan bersama Malik dalam

menukil riwayat tersebut secara mauquf. Demikian pula Ibnu Abi

Syaibah yang meriwayatkan melalui jalur Fudhail bin Ghazwan dari

Nafi' dan hanya sampai pada Ibnu Umar. Adapun makna kalimat"dan

janganlah memakai niqob", yakni janganlah wanita menutupi

wajahnya. Kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai hal itu.

Jumhur ulama tidak memperbolehkannya, sedangkan para ulama

madzhab Hanafi berpendapat sebaliknya, dan ini merupakan salah

satu pendapat yang terdapat dalam madzhab Syaf i serta Maliki.

Namun, tidak ada perbedaan tentang larangan bagi wanita untuk

menutup wajahnya serta kedua telapak tangannya dengan

menggunakan sesuatu selain niqab dan sarung tangan'

Lt...c\] iLi rStang disentuh oleh wars... dan seterusnya).

Secara implisit menyatakan bolehnya memakai pakaian selain yang

ada wars atau za'faran-nya. Akan tetapi para ulama memasukkan

semua jenis wangi-wangian karena adanya kesamaan hukumnya.

Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang kain yang dicelup

dengan selain za'faran dan wars. Adapun wars adalah tumbuhan yang

terdapat di Yaman, sebagaimana disebutkan sejumlah ulama dan

ditegaskan kebenarannya oleh Ibnu Arabi dan ulama selainnya.

Ibnu Baithar berkata dalam kitabnya Al Mufradat, "Wqrs

didatangkan dari Yaman, India dan Cina. Ia bukan tumbuhan, bahkan

menyerupai bunga Ushfur."

'dSi (menjatuhkan dan mengakibatkan lehernya patah).

Penafsiran bagi lafazh ini telah disebutkan pada bab "Kafan Orang

yang Ihram", dan akan disebutkan pada bab "Orang yang Ihram

Meninggal Dunia di Arafah". Adapun yang dimaksud pada riwayat ini
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adalah kalimat "Dan jangan memakaikan wangi-wangian".

Selanjutkan akan disebutklan dengan kalimat "Jangan memberinya

hanulh", yakni wangi-wangian khusus untuk mayit.

tlt 6$" il$ lsesungguhnya dia dibangkitkan dalam keadaan

mengucapkan talbiyah).6 Yakni, dibangkitkan sebagaimana

keadaannya saat meninggal dunia. Hal ini dijadikan dalil bahwa

ihramnya tetap sebagaimana adanya, dan ini menyelisihi pendapat

para ulama madzhab Maliki dan Hanafi.

Kemudian sebagian ulama berpegang pada satu lafazh dalam

hadits ini yang mereka perselisihkan keakuratannya, yakni sabdanya,

*, V:j;ri 11 @an jangan kalian menutupi wajahnya). Mereka

berkata, "Orang yang ihram tidak boleh menutupi wajahnya, padahal

mereka tidak menerapkan makna zhahir hadits ini terhadap seseorang

yang meninggal dunia saat ihram. Adapun jumhur ulama berpegang

pada makna zhahir hadits, dan mereka mengatakan, 'sesungguhnya

keakuratan penyebutan kata waj ah masih diperbincangkan'."

Ibnu Al Manalyar tampak ragu mengenai keakuratan riwayat
tersebut. Sementara Al Baihaqi berkata, "Penyebutan kata 'wajah'
adalah gharib dan ini merupakan kekeliruan dari sebagian perawi

hadits." Namun semua pemyataan ini perlu ditinjau kembali, karena

hadits itu secara zhahir adalah shahih. Adapun lafazhnya dalam

riwayat Imam Muslim melalui jalur Isra'il dari Manshur dan Abu Az-
Ztbair, keduanya dari Sa'id bin Jubair dan dari Ibnu Abbas, lalu
disebutkan hadits tersebut. Manshur berkata, "Janganlah kalian
menutupi wajahnya." Sedangkan Abu Az-Zubair berkata, "Janganlah

kalian menyingkap waj ahnya."

An-Nasa'i meriwayatkan melalui jalur Amr bin Dinar dari Sa'id
bin Jubair dengan lafazh, yit ef ,* t.e 

11 (Jangan menyentuhkan

6 Lafazh matan hadits di bab ini adalah, "Yub'atsu yuhill (dibangkitkan dalam keadaan
ihram)."
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[mengoleskanJ wongi-wangian di luur kepalanya). Syu'bah berkata,

"Kemudian hadits itu dia ceritakan kepadaku, dia berkata, 'Di luar

kepala dan wajahnya'." Riwayat ini berkaitan dengan penggunaan

wangi-wangian, bukan tentang menyingkap dan menutup wajah.

Sedangkan Syu'bah merupakan perawi paling akurat di antara para

perawi yang menukil hadits ini. Barangkali sebagian perawi hadits

tersebut melakukan kekeliruan, dimana lafazh seharusnya adalah

tathayyub (mengenakan wangi-wangian), namun yang teringat

olehnya adalah. t aghthiyah (menutup).

Para ulama madzhab Azh-Zhahiri membolehkan orang yang

ihram yang masih hidup untuk menutup wajahnya, tetapi hal itu tidak

boleh dilakukan oleh orang yang ihram yang meninggal dunia. Hal itu

untuk mengamalkan makna zhahir nash. Sementara ulama yang lain

berkata, "[ni adalah kejadian yang khusus, maka tidak dapat

digeneralisir, sebab beliau memberi alasan mengenai hal itu dengan

sabdanya, 'Karena dia akan dibangkitkan pada hari Kiamat dalam

keadaan mengucapkan talbiyah' ."

Persoalan ini tidak dapat dipastikan ada pada orang lain,

sehingga hukum yang demikian hanya berlaku bagi laki-laki tersebut.

Jika ia tetap dalam keadaan ihram, niscaya akan diperintahkan untuk

mengganti amalan hajinya.

Abu Al Hasan Al Qishar berkata, "Apabila dimaksudkan untuk

memasukkan seluruh orang yang ihram dalam cakupan hukum ini,

niscaya akan dikatakan, 'Karena sesungguhnya orang yang ihram',

sebagaimana disebutkan, t;,t';!-'e'r': &"'tqj',t "ist 
6rturgguhnya

orang yong mati syahid akan dibangkitknn sedangkan lukanyo

mengalirkan darah)."

Akan tetapi pernyataan di atas dijawab, hadits itu menyatakan

bahwa illat (dasar penetapan hukum) bagi persoalaan itu adalah

keberadaannyayang sedang mengerjakan ibadah, dan hal ini berlaku

umum bagi setiap orang yang ihram. Sedangkan kaidah dasar
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mengatakan bahwa semua yang ditetapkan pada seseorang di zaman

Nabi SAW, maka hal itu berlaku bagi selainnya hingga terbukti bahwa

ketetapan itu khusus untuk beliau. Para ulama berbeda pendapat

mengenai orang yang berpuasa lalu meninggal dunia; apakah

puasanya batal karena meninggal dunia hingga puasanya itu wajib

diganti, atau puasanya tidak batal?

Imam An-Nawawi berkata, "Hadits ini dapat ditakwilkan bahwa

larangan menutup wajah bukan karena orang yang ihram tidak boleh

menutup wajahnya. Sebab jika mereka menutupi wajahnya, maka

tidak dijamin bahwa kepalanya tidak turut tertutupi." Sa'id bin

Manshur meriwayatkan melalui jalur Atha', dia berkata, "Orang yang

ihram boleh menutup wajahnya selain dahi atau bagian atasnya." Pada

riwayat lain disebutkan, "Selain kedua matanya." Seakan-akan

maksudnya adalah menekankan untuk berhati-hati menjaga kepala

agar tetap terbuka.

Pelaiaran yane danat diambil

1. Menggunakan kata "berdiri" untuk orang yang menunggang

hewan kendaraan.

Disukai tetap mengucapkan talbiyah saat ihram.

Ucapan talbiyah tidak terhenti karena berangkat menuju Arafah.

Orang yang ihram boleh mandi menggunakan As-Sidr (daun

bidara) atau yang sepertinya selama tidak mengandung wangi-

wangian.

Al Muzani meriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa dia

menjadikan hadits di atas sebagai dalil bolehnya memotong

pohon As-Sidr di wilayah Haram, berdasarkan sabdanya, "Dan
mandiknnlah ia dengan air dan sidr".

2.

3.

4.

5.
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Catatan

Tempat jatuhnya orang yang ihram tersebut adalah di padang

pasir setelah kembali dari Arafah.

Saya tidak menemukan pada satu pun jalur periwayatan hadits

ini tentang nama orang yang dimaksud. Sebagian ulama muta'akhirin
(generasi yang datang kemudian) melakukan kekeliruan. Mereka

berpendapat bahwa nama orang yang dimaksud adalah Waqid bin

Abdullah. Lalu pendapat ini mereka nisbatkan kepada Ibnu Qutaibah
dalam biografi umar pada pembahasan tentang (peperangan). Adapun

sebab kekeliruan itu adalah; ketika Ibnu Qutaibah menyebutkan

biografi Umar, maka dia menyebutkan anak-anaknya, di antaranya

adalah Abdullah bin Umar. Kemudian menyebutkan anak-anak

Abdullah bin Umar, di antaranya adalah Waqid bin Abdullah bin
Umar. Bahkan dikatakan bahwa dia tergolong sahabat Nabi, dan dia

adalah pelaku kisah yang terjadi pada zaman Nabi SAW. Akan tetapi

sebenarnya tidak seperti yang mereka duga, sebab Waqid yang

dimaksud tidak tergolong sahabat Nabi, karena ibunya adalah

Shafiyah binti Abi Ubaid yang dinikahi oleh bapaknya pada masa

pemerintahan Umar bin Khaththab, bahkan ibunya sendiri telah

diperselisihkan apakah termasuk sahabat Nabi atau tidak. Al Ajli dan

ulama lainnya telah menyebutkannya dalam deretan para tabi'in
(generasi sesudah sahabat). Kemudian saya menemukan di kalangan

sahabat sosok lain yang bemama Waqid bin Abdullah, tetapi saya

tidak mendapati satu pun riwayat yang menyatakan bahwa dia terjatuh

dari untanya lalu meninggal dunia. Bahkan sejumlah ulama

menyebutkan -di antaranya Ibnu Sa'ad- bahwa Waqid meninggal

dunia pada masa pemerintahan Umar. Dengan demikian, pernyataan

bahwa orang yang tidak disebutkan itu bernama Waqid bin Abdullah

tidak dapat dibenarkan.
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14. Mandi Bagi Orang yang lhram

.L'r'aAL)a^x.G')';e

Ibnu Abbas RA berkata, "Orang yang ihram boleh masuk

tempat mandi." Ibnu Umar dan Aisyah tidak melihat larangan

menggaruk.

,/At r. 1' lb ri yri *,f i:t* i eGL*
J-.x- ,,r* I a' '*'lta,,rJtrr* ris*.r i:r; ; ,Pb
* *"rit .;i:r?/,'l;t ,'r:;;t'Ss', .Ll, ri5t
'^'t - " ' ^- | .;p "era\i ;i: oi jt o6t I a''j -ijl '4) L*ilaJ-J l)-'L,, ' J YJ -

il a, 3?rli';i$ u':Jtb ^5?Ut,-,t;',Ui,,
ir J'y, ok'*Y o!*i ,/6tr. l' *,1)t *)i
ix. q"i: ;) * t?f i:ai, l; *') yht
:ia'v-;. rLi!, 'JC'i Li, d,t:i. ,b ;GV 7';t
i,?, g.,pi; itni,l; ! ,yf, ;. ";* :,-tut

Jte &t yh' ;; a.i;$k rul
1840. Dari Ibrahim bin Abdullah bin Hunain, dari bapaknya,

bahwa Abdullah bin Al Abbas dan Miswar bin Makhramah berselisih

di Abwa'. Abdullah bin Abbas berkata, "Orang yang ihram boleh

membasuh kepalanya." Sementara Al Miswar berkata, "Orang yang

c.t

u

"b
t'-d
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ihram tidak boleh membasuh kepalanya." Maka Abdullah bin Abbas

mengutusku menemui Abu Ayyub Al Anshari, dan aku mendapatinya

mandi di antara dua tiang di tepi sumur sambil menutupi diri dengan

kain. Aku mengucapkan salam kepadanya, maka dia bertanya,

"Siapa?" Aku menjawab, "Aku adalah Abdullah bin Hunain, Abdullah

bin Abbas RA mengutusku untuk bertanya kepadamu tentang

bagaimana Rasulullah SAW membasuh kepalanya sedang beliau

dalam keadaan ihram?" Abu Ayyub meletakkan tangannya di atas

kain, lalu menurunkannya ke bawah hingga aku melihat kepalanya,

kemudian dia berkata kepada orang yang menyiramkan air kepadanya,

"siramlah!" Maka, orang itu menyiram kepalanya. Kemudian dia

menggerakkan kepalanya dengan kedua tangannya, keduanya

digerakkan ke arah depan lalu ke belakang, dan dia berkata,

"Demikian aku melihat Nabi melakukannya."

Keterangan Hadits:

(Bob mandi bagi orang yang ihram). Yakni menghilangkan,

membersihkan dan menyucikan junub. Ibnu Al Manalyar berkata,

"Para ulama sepakat membolehkan orang yang ihram untuk mandi

junub. Namun, mereka berbeda pendapat tentang bolehnya mandi

selain mandi junub. Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan pada

riwayat yang dinukil dari Imam Malik bahwa dia memakruhkan orang

yang ihram untuk menutupi kepalanya di dalam air. Dalam kitab Al

Muwaththa' dari Nafi' disebutkan bahwa Ibnu Umar biasa tidak

mencuci kepalanya saat ihram kecuali apabila bermimpi."

1.f,jt i/t ,!r\ :r;iia iirr 'qt ,r* 'il 'So1 
lttnu Abbas

berkata, "Orang yang ihram boleh masuk ke tempat mandi. "). Ad-

Daruquthni dan Al Baihaqi menyebutkan riwayat ini dengan sqnad

yang maushul melalui jalur Ayyub dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia

berkata, "Orang yang ihram boleh masuk ke tempat mandi dan

melepaskan giginya. Apabila kukunya patah, dia boleh
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menghilangkannya." Dia berkata, "Hilangkanlah kotoran dari kalian,

karena sesungguhnya Allah tidak melakukan apapun atas kotoran

kalian."

Al Baihaqi meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu Abbas

bahwa dia masuk ke tempat mandi di Juhfah saat ihram, dan dia

berkata, "Sesungguhnya Allah tidak mempedulikan sedikitpun akan

kotoran-kotoran kalian." Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan pendapat

dari Al Hasan dan Atha'yang menganggapnya makruh.

rlii ,!c.lu. -it".vt * i.t j- It ebnu Abbas dan Aisyah tidak

melihat larangan menggaruk). Al Baihaqi meriwayatkan atsar Ibnu

Umar dengan sanad yang maushul melalui jalur Abu Mijlaz, dia

berkata. '$i ilb\ ',tU-'; $$ 'd L:b1i ,? rt '$': L\ '4J.;-'; ;r g;-ij

(Aku melihat lbnu Umar menggaruk kepalanya saat ihram, oku
memperhatikannya ternyato dia menggaruk dengan ujung-ujung jari-
jarinya).

Sedangkan atsar Aisyah disebutkan dengan sanad yang maushul
oleh Imam Malik dari Alqamah bin Abi Alqamah, dari ibunya 

-yang
bernama Mirjanah- aku mendengar Aisyah bertanya apakah orang
yang ihram boleh menggaruk badannya? Dia berkata, "Benar,
hendaklah ia menekannya dengan keras." Aisyah berkata, "Apabila
kedua tanganku diikat dan tidak ada yang dapat aku lakukan kecuali
harus menggaruk dengan kakiku, niscaya aku akan melakukannya."
Adapun kesesuaian atsar Ibnu Umar dan Aisyah dengan judul bab

adalah kesamaan antara membasuh dan menggaruk dalam

menghilangkan gangguan.

*t r;6to' ,-,t; I' i-l ott l"5 u,:"1 atiiril i' tp Ut n ':i

{1... (a*u diutus kepodamu oleh Abdullah bin Abbas untuk bertonya

kepadamu tentang bagaimana biasanya... dan seterusnya). Ibnu Abdil
Barr berkata, "Secara zhahir Ibnu Abbas dalam masalah itu memiliki
landasan berupa nash yang ia terima dari Nabi SAW. Oleh sebab itu
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Abdullah bin Hunain berkata kepada Abu Ayyub, 'Dia bertanya

kepadamu tentang bagaimana beliau SAW membasuh kepalanya'.

Tidak dikatakan, apakah beliau biasa membasuh kepalanya atau tidak
pernah, sesuai permasalahan yang diperselisihkan antara Ibnu Abbas

dengan Al Miswar."

Saya (lbnu Hajar) katakan, ada kemungkinan Abdullah bin

Hunain mengambil inisiatif sendiri dalam mengajukan pertanyaan

karena kecerdikannya. Seakan-akan setelah dikatakan kepadanya,

"Tanyakan kepadanya apakah orang yang ihram boleh mandi atau

tidak?" Lalu dia datang dan mendapati Abu Ayyub sedang mandi.

Dari sini Abdullah bin Buhainah memahami bahwa Nabi SAW biasa

mandi saat ihram. Maka, dia tidak ingin kembali melainkan setelah

mendapatkan faidah tersendiri. Oleh karena itu, dia bertanya tentang

cara beliau SAW membasuh kepalanya. Seakan-akan dia

menyebutkan kepala secara khusus, sebab ini adalah tempat terjadinya

kemusykilan dalam permasalahan ini dikarenakan kepala adalah

tempat tumbuhnya rambut yang dikhawatirkan akan tercabut, berbeda

dengan bagian badan lainnya.

ofih! (menurunkannya), yakni menghilangkan dari bagian

kepalanya. Dalam riwayat Ibnu Uyainah disebutkan, "Dia melilitkan
pakaiannya sampai ke dada hingga aku melihatnya". Sedangkan

dalam riwayat Ibnu Juraij disebutkan, "Hingga aku melihat kepala dan

wajahnya".

itl,.;! (kepada seseorang). Aku tidak mendapatkan keterangan

mengenai nama orang yang dimaksud. Kemudian dia 
-yakni 

Abu
Ayyub- berkata, "Demikian aku melihat Nabi SAW melakukannya."

Ibnu Uyainah menambahkan, "Aku kembali kepada keduanya dan aku

kabarkan kepada mereka." Al Miswar berkata kepada Ibnu Abbas,

"Aku tidak akan membantahmu." Yakni, aku tidak akan berdebat lagi

denganmu.
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Pelaiaran yans dapat diambil:

L Para sahabat bertukar pikiran dalam masalah hukum.

2.

3.

Mereka kembali kepada nash dalam masalah yang dibahas.

Mereka yang mau menerima khabar ahad meski yang

menukilnya adalah tabi' in.

Perkataan sebagian sahabat tidak dapat menjadi hujjah nntuk

mematahkan pendapat sebagian yang lain. Ibnu Abdil tsarr

berkata, "Kalaupun makna iqtida' (mengikuti) yang terdapat

pada sabda beliau SAW 'Sahabqt-sahabqtku seperti bintang'
adalah dalam hal fatwa, tentu Ibnu Abbas tidak perlu

menjelaskan pijakannya atas klaimnya, bahkan dia akan berkata

kepada Miswar, 'Aku adalah bintang dan engkau juga bintang.

Siapa di antara kita yang diikuti oleh orang-orang sesudahnya,

niscaya hal itu telah cukup baginya'. Akan tetapi maknanya

adalah seperti yang dikatakan oleh Al Muzani serta ulama

lainnya bahwa makna 'mengikuti' adalah dalam hal

periwayatan, sebab mereka semua adalah 'adil' (tidak fasik)."

Mengakui keutamaan seseorang.

S ikap obj ektif dikalangan sahabat.

Menutup diri saat mandi.

Meminta bantuan waktu bersuci.

Boleh berbicara dan memberi salam saat bersuci.

Orang yang ihram boleh membasuh serta mengalirkan air ke

sela-sela rambutnya dan menggosoknya selama ia menjamin

tidak ada rambut yang rontok.

Al Qurthubi menjadikan hadits ini sebagai dalil wajibnya
menggosok badan saat mandi wajib. Dia berkata, "Sebab mandi

wajib bila telah sah tanpa menggosok, niscaya orang yang ihram

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

TATIIUL BAARI - 259



lebih berhak untuk tidak menggosok badannya." Akan tetapi,

kelemahan pandangan ini cukup jelas.

12. Hadits ini dijadikan dalil bahwa menyela-nyela jenggot saat

wudhu adalah mustahab (disukai), berbeda dengan mereka yang

mengatakan makruh seperti Al Mutawalli dari madzhab Syaf i

karena khawatir akan menyebabkan rambut rontok, sebab pada

hadits itu dinyatak an, " Bel iau me ngger akknn kep al anya dengan

tangannya", dan tidak ada perbedaan antaru rambut kepala

dengan jenggot kecuali dalam hal bahwa rambut kepala lebih

kasar. Namun pendapat yang disimpulkan melalui penelitian

adalah bahwa perbuatan itu menyalahi yang lebih utama bagi

sebagian orang, sebagaimana pendapat As-Subki.

15. Memakai Sepatu (Khulfi Bagi Orang yang Ihram Apabila

Tidak Mendapatkan Sandal

\t n,,** Jt";; +': l'JG'd; f- I )* *
zu 

" 
/ , / / 

'

';p:ov's;'+X" *'r..P ilr *Utry,*qZ
,o 

t 
oo, 4 c og' 'l, ,oi'J-:t'- "";.W ttt;1't;- t U3,;r;At "A),:Jj.lt r*, t

1841. Dari Amr bin Dinar, aku mendengar Jabir bin Zaid

berkata, aku mendengar Ibnu Abbas RA berkata, "Aku mendengar

Nabi SAW berkhutbah di Arafah, 'Barangsiapa tidak mendapatkan

sepasong ssndal, hendaklah ia memakai sepasang sepatu; dan

barangsiapa yang tidak mendopatkan sarung, hendaklah ia memakai

celana bagi orangyang ihram'."

o

. a .".^lJ
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1842. Dari Salim, dari Abdullah RA (diriwayatkan) Rasulullah

SAW ditanya, "Apakah pakaian yang (boleh) dipakai oleh orang yang

ihram?" Beliau bersabda, "Tidak (boleh) memakai gamis, serbon,

celana, burnus (pakaian yong memiliki penutup kepola), dan tidak
pula kain yang disentuh oleh za'faran serta wars. Apabila tidak
mendapatkan seposang sondal, hendaklah ia memakoi sepasang

sepatu, dan hendaklah ia memotongnya hingga lebih rendah (di
bawoh) daripada mata kaki."

Keterangan Hadits:

(Bob memakai sepatu bagi orang yang ihram apabilo tidak
mendapatkan sandal). Yakni, apakah disyaratkan memotong sepatu

atau tidak? Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar dan hadits
Ibnu Abbas dalam bab ini. Hal ini telah disebutkan pada bab "pakaian
Apa yang Tidak (boleh) Dipakai oleh Orang yang Ihram".

Dalam riwayat Abu Zaid Al Marwazi dari Salim bin Abdullah
bin Umar disebutkan, "Rasulullah SAW ditanya...". Al Jiyani berkata,

"Yang benar adalah riwayat yang dinukil oleh Ibnu As-Sakan dan

selainnya, dimana mereka mengatakan, "Telah diriwayatkan dari

Salim, dari Ibnu [Jmar". Saya (Ibnu Hajar) katakan, lafazh f (dari)

berubah menjadi ilt lbin).
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Sabda beliau SAW pada hadits Ibnu Abbas,"Don barangsiopa

tidak mendapolkan sarung, henclaklah ia memakai celano bagi orang

yang ihram", yakni hukum ini berlaku bagi orang yang ihram dan

tidak bagi mereka yang tidak ihram, karena bagi orang yang tidak

ihram kebolehan memakai celana tidak harus terkait dengan tidak

ditemukannya sarung. Al Qurthubi berkata, "lmam Ahmad berpegang

dengan makna zhahir hadits ini, sehingga dia membolehkan memakai

sepatu (khufl dan celana bagi orang yang ihram, yang tidak

menemukan sandal dan sarung, sebagaimana adanya (tanpa harus

mengubah bentuk sepatu dan celana tersebut)."

Sementara mayoritas ulama mensyaratkan untuk memotong

sepatu dan membuka jahitan celana. Apabila seseorang memakai

keduanya sebagaimana adanya, maka dia wajib membayar fidyah.

Adapun dalil bagi pendapat ini adalah sabda beliau SAW dalam hadits

Ibnu Umar, "Hendaklah ia memotong keduanya (yakni sepasang

sepatu) hingga keduanya lebih rendah daripada mata kaki". Maka,

lafazh yang bersifat mutlak dipahami di bawah konteks lafazh

muqayyad (yang memiliki batasan).

Ibnu Qudamah berkata, "Adapun yang lebih utama adalah

memotong sepatu (lebih rendah dari kedua mata kaki) untuk

mengamalkan hadits shahih dan keluar dari perselisihan." Sedangkan

pendapat yang benar dalam madzhab Syaf i dan mayoritas ulama

telah membolehkan memakai celana tanpa harus membuka jahitannya,

sama seperti pendapat Imam Ahmad. Pendapat yang mensyaratkan

untuk membuka jahitan celana telah diikuti oleh Muhammad bin Al
Hasan, Imam Al Haramain serta sekelompok ulama lainnya.

Sedangkan dari Imam Abu Hanifah dinukil pendapat yang melarang

orang yang ihram untuk memakai celana secara mutlak. Pendapat

serupa telah dinukil dari Imam Malik. Sepertinya hadits Ibnu Abbas

tidak sampai kepadanya. Dalam kitab Al Muwaththa' disebutkan

bahwa dia ditanya tentang itu, maka dia berkata, "Aku belum

mendengar tentang hadits ini." Ar-Razi (salah seorang ulama madzhab
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Hanafi) mengatakan, bahwa orang yang ihram diperbolehkan

memakai celana (tanpa harus membuka jahitannya) dan wajib

membayar fidyah. Para ulama yang membolehkan memakai celana

sebagaimana adanya 
-tanpa 

membuka jahitannya- telah memberi

batasan apabila jahitan celana tersebut dibuka, maka tidak akan

berbentuk sarung. Sebab jika jahitan celana tersebut dibuka dan

berbentuk sarung, maka dia dianggap telah mendapatkan sarung.

16. Apabila Tidak Mendapatkan Sarung, Hendaklah Memakai

Celana
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1843. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Nabi SAW berkhutbah

kepada kami di Arafah, beliau bersabda, 'Barangsiapa tidak

mendapatkan sarung, hendaklah memakai celana; dan barangsiapa

tidak mendapatkan sepasang sandal, hendaklah ia memakai sepasang

sepatu'."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Abbas yang telah

dijelaskan pada bab sebelumnya. Imam Bukhari menyebutkan hukum

masalah ini dengan tegas. Berbeda dengan sikapnya sebelumnya,

sebab dalil masalah ini sangat kuat disertai pernyataan tegas dari

mereka yang tidak sependapat bahwa hadits yang dimaksud tidak

sampai kepada mereka. Maka, bagi orang yang telah sampai

kepadanya hadits ini, dia harus mengamalkannya.
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17. Menyandang Senjata Bagi Orang yang Ihram

e'dq {s uu(1 ,>,Lst 4 
"A, 

* 61 :a'f*'Juj
o

ai"ujt ;-t>

Ikrimah berkata, "Apabila seseorang khawatir terhadap musuh,

hendaklah ia menyandang senjata lalu membayar fldyah." Akan tetapi,

tidak ada yang'sependapat dengannya dalam masalah fidyah.
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1844. Dari Abu Ishaq, dari Al Bara' RA (diriwayatkan), "Nabi

SAW melakukan umrah pada bulan Dzulqa'dah, maka penduduk

Makkah enggan membiarkannya memasuki Makkah hingga akhirnya

beliau membuat kesepakatan dengan mereka untuk tidak masuk

Makkah dengan menyandang senjata kecuali (tetap berada) dalam

sarungnya."

Keteransan Hadits:

(Bab menyandang senjata bagi orang yang ihram), yakni

apabila hal itu dibutuhkan.

a*tt '7dlr 
4 "t:et * v\ (Ilcrimah berkata, "Apabila

seseorang khawatir terhadap musuh, hendakloh ia menyandang

senjata lalu membayar fidyah.") yakni wajib membayar fidyah.

Namun, saya tidak menemukan riwayat Ikrimah ini disebutkan

melalui sanad yang moushul. Adapun perkataannya, "Akan tetapi
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tidak adq yong sependapat dengannya dalsm masalah fidyah",
menunjukkan adanya ulama yang sependapat dengannya dalam

membolehkan menyandang senjata saat dikhawatirkan adanya

serangan musuh, hanya saja mereka tidak sependapat dengan Ikrimah

dalam masalah membayar fidyah.

Ibnu Mundzir menukil dari Al Hasan, bahwa dia tidak menyukai

orang yang ihram untuk membawa pedangnya. Dalam pembahasan

tentang 'idain (dua hari raya) disebutkan perkataan Ibnu Umar kepada

Al Hajjaj, "Engkau memerintahkan membawa senjata di wilayah

Haram (tanah suci)". Begitu pula perkataannya kepada Al Hajjaj,

"Engkau memasukkan senjata di wilayah Haram, padahal senjata

tidak pernah dimasukkan ke dalamnya". Lalu dalam salah satu riwayat
disebutkan, "Engkau memerintahkan membawa senjata pada hari yang

tidak dihalalkan membawa senjata". Hal ini telah diterangkan pada

bab "Orang yang Tidak Menyukai Membawa Senjata pada Hari
Raya". Begitu juga dengan perawi yang meriwayatkan keterangan ini
langsung dari Nabi SAW.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Al Bara' tentang

umrah qadha' secara ringkas, yang akan disebutkan secara sempurna

pada pembahasan tentang kitab shulh (perdamaian) dari Ubaidillah bin
Musa melalui sanad ini. Al Mizzi melakukan kekeliruan di kitab Al
Athraf, dia mengklaim bahwa Imam Bukhari telah meriwayatkan

hadits itu secara lengkap dalam pembahasan tentang haji, padahal

tidak demikian.

18. Masuk Wilayah Haram dan Makkah Tanpa Ihram

"J 
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Ibnu Umar telah masuk. Sesungguhnya Nabi SAW

memerintahkan ihram bagi yang hendak masuk (Makkah) dalam

rangka haji dan umrah, lalu tidak menyebutkan tentang orang-orang

yang mencari kayu bakar dan selain mereka.
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o 

t 
, o .t ,{jU#' fY': J;r,tt'r'j y *'t't ^;1)t 

r: aiiir .pv

,r,Ar,'"osr ;r ri q e ? r,* ;i :\'k)'"e "tL

aEJ ",r, k $i & Ui e'p'eu;,:"1', ik';t
lSaS. Dari Ibnu Abbas RA bahwa Nabi SAW menetapkan Dzul

Hulaifah sebagai miqat penduduk Madinah, Qarn Al Manazil bagi

penduduk Najed, dan Yalamlam bagi penduduk Yaman. Miqat-miqat

tersebut adalah bagi penduduk negeri-negeri itu dan bagi setiap orang

yang datang kepadanya selain penduduk negeri-negeri itu, yang

bermaksud mengerjakan haji dan umrah. Barangsiapa tinggal lebih

dekat ke Makkah dibandingkan miqat tersebut, maka ihramnya dari

tempat dia berangkat, hingga penduduk Makkah (ihram) dari Makkah.

.1"-&t ilw 
^:gJ\ )aL U;X ,)b it oy:,rta ;, ,

1846. Dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik RA bahwa

Rasulullah SAW masuk pada tahun penaklukan kota Makkah sedang

di atas kepalanya terdapat mighfar (topi baja). Ketika beliau

melepaskannya, maka seorang laki-laki datang dan berkata,

t:" it'J";'r'o:\'ob\t n, /y i ,fi"* 7V it ,f
ie e7 6t ':,].;ltyi, e't *\?G'1-; &39t\t
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"Sesungguhnya Ibnu Khathal bergantung di kain penutup Ka'bah."

Beliau bersabda. "Bunuhlah dia."

Keterangan Hadits:

(Bob masuk wilayah Horom dan Makkah tonpa ihram). lni
adalah penyebutan kata yang bersifat khusus setelah kata yang bersifat

umum, sebab yang dimaksud Makkah di sini adalah nama suatu

negeri, dan yang dimaksud dengan haram adalah lebih luas daripada

itu.
,. t t.'-e ;,it yti Qbnu Umar telah masuk). Imam Malik

menyebutkannya dalam kitab Al Muwaththa' dengan sanad yang

moushul dari Nafi', dia berkata , iC st ,f z*'U '# i iitt .r$,'Sai

f;i *k'yn g'-i ,"^;ts, * ? ;'e o-,t;,r(Abdut;h'bin (Jmar

datang dari Makkoh hinggo ketika berado di Qudaid, datang berita

tentang fitnah [bencanaJ, maka dia kembali dan memasuki Makkah

tanpo ihram).

'i['-tl;;iO "Eir ''rri 

"l lv,)! *'t * h' oo 'u:tr';i afl

e?'t *rW. (Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan ihram bagi

yang hendak masuk [MakkahJ dalam rangka haji dan umrah, lalu
tidak menyebutkan tentang orang-orang yang mencari kayu bakar dan

selain mereka). Kalimat ini adalah perkataan Imam Bukhari.

Kesimpulannya, dia mengkhususkan ihram ketika masuk Makkah

hanya bagi mereka yang hendak melaksanakan haji dan umrah. Imam

Bukhari mendasari pandangan ini dengan lafazh pada hadits Ibnu

Abbas, i-)itt elt tttt ,f @i antara mereka yang hendak

mengerjakan haji dan umrah). Artinya, orang yang keluar masuk

Makkah tanpa bermaksud melaksanakan haji dan umrah, maka tidak

harus melakukan ihram.
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Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Riwayat yang

masyhur dari madzhab Syaf i tidak mewajibkan ihram saat masuk

Makkah secara mutlak. Sedangkan pendapat lain mewajibkannya

secara mutlak. Sementara pendapat yang masyhur dari Imam yang tiga

adalah mewajibkannya. Namun pada riwayat lain, yang juga dinukil

dari mereka, menyatakan tidak wajib.

Pendapat lain yang tidak mewajibkan adalah pendapat Ibnu

Umar, Az-Zlhri, Al Hasan dan pengikut madzhab Azh-Zhahiri. Para

ulama madzhab Hanbali menegaskan pengecualian orang-orang yang

memiliki kebutuhan, yang mengharuskannya berulang kali keluar-

masuk Makkah. Ulama madzhab Hanafi mengecualikan mereka yang

tinggal diantara miqat dengan Ka'bah. Kemudian Ibnu Abdil Barr

menyatakan bahwa kebanyakan sahabat dan tabi'in mewajibkan ihram

saat masuk Makkah.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan dua hadits; pertama,

adalah hadits Ibnu Abbas yang telah dijelaskan pada pembahasan

tentang mawaqit (waktu-waktu shalat). Kedua, adalah hadits Anas

tentang mighfor (topi baja), dimana riwayat ini dinukil dari Az-Zubrt.

Kemudian saya menemukan riwayat tersebut dinukil oleh Yazid Ar-

Ruqasyi dari Anas di kitab Fawa'id Abu Al Hasan Al Farra' Al
Mushili, tetapi sanad-nya syadz. Sebagian mengatakan bahwa Imam

Malik telah menyendiri dalam menukil riwayat itu dari Az-Zuhri. Di

antara mereka yang menegaskan demikian adalah Ibnu Shalah dalam

kitabnya Ulumul Hadits ketika membahas tentang hadits yang syadz.

Akan tetapi Al Hafizh Abu Fadhl Al Iraqi menanggapinya bahwa

yang demikian disebutkan melalui jalur putra saudaranya Az-Zlu}rt,

Abu Uwais, Ma'mar dan Al Auza'i,lalu dia berkata, "Sesungguhnya

riwayat putra saudaranya Az-Zuhri dikutip oleh Al P?44?r, 1iw-qyat

Abu Uwais dikutip ol4 lE" _Sale4 {an Ibnu Adi, rlyayat V1_qq

_ atrebrlis,"fr-b -rl:,"-+ar dan riwayat ll_4yrull ai sg!-gltcal 
9 

leh Af

l4"rg; Akan tetapi syaikh kami tidak menyebutkan siapa yang

menukil riwayat keduanya (yakni riwayat Ma'mar dan Auza'i). Lalu
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saya menemukan riwayat Ma'mar dalam kitab Fowa'id lbnu Al Muqri

dan riwayat Al Auza'i dalam kitab Fawa'id At-Tammam.

Kemudian syaikh kami menukil dari Ibnu Masdi bahwa Ibnu Al
Arabi ketika dikatakan kepadanya, "Tidak ada yang meriwayatkan

hadits itu kecuali Malik", maka dia berkata, "Aku telah

meriwayatkannya melalui tiga belas jalur selain jalur periwayatan

Imam Malik. Lalu dia berjanji akan menyebutkan jalur-jalur

periwayatan tersebut, tetapi tidak ada satupun yang dia kemukakan."

Ibnu Masdi membahas kisah ini dengan panjang lebar seraya

mengabadikannya dalam bait-bait syair. Kesimpulannya, mereka

melontarkan tuduhan tidak berdasar terhadap Ibnu Al Arabi dan

menisbatkannya sebagai orang yang kurang beradab. Kemudian Ibnu

Masdi segera menolak cerita itu sendiri, tetapi sikapnya tidak tepat,

karena kisah yang dimaksud telah dinukil oleh dua orang perawi adil
(tidak fasik) dan mutqin (akurat dalam menukil riwayat). Bahkan

orang-orang yang telah melontarkan tuduhan terhadap Ibnu Al Arabi
dalam hal itu, justeru merekalah yang salah, karena minimnya
penelitian mereka terhadap hadits. Seakan-akan Ibnu Al Arabi enggan

mengemukakan jalur-jalur periwayatan hadits itu kepada mereka,

karena sikap mereka yang menunjukkan pengingkaran dan

keangkuhan. Lalu saya mencermati jalur-jalur periwayatannya, dan

menemukan lebih dari jumlah yang disebutkan oleh Ibnu Al Arabi.
Saya mendapatkan hadits itu dinukil melalui dua belas perawi selain

empat perawi yang disebutkan oleh syaikh kami, mereka adalah; Uqail
dalam krtab Mu'jam lbnu Jami'. Yunus bin Yazid dalam kitab Al
Irsyad oleh Al Khalili, Ibnu Abi Hafsh dalam kitab Ar-Ruwqt on

Molik oleh Al Khathib, Ibnu Uyainah dalam kitab Musnad Abu Ya'la,

Usamah bin Yazid dalam kitab Tqrikh An-Naisabur,lbnu Abi Dzi'b
dalam kitab Al Hilyah, Muhammad bin Abdunahman bin Abi Al
Mawali dalam kitab Afrad Ad-Daruquthni, Abdurrahman dan

Muhammad, kedua putra Abdul Aziz Al Anshari dalam kitab Fawa'id
Abdullah bin Ishak Al Khurasani, lbnu Ishak dalam kitab Musnad
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Malik oleh Ibnu Adi, Bahru Saqa' yang disebutkan oleh Ja'far Al

Andalusi dalam kitab Takhrij-nya, dan Shalih bin Abi Al Akhdhar

yang disebutkan oleh Abu Dzar Al Harawi setelah hadits Yahya bin

Qaza'ah dari Malik dan dikutip oleh Imam Bukhari dalam

pembahasan tentang Al Maghazl (peperangan).

Dari semua ini, jelaslah bahwa pernyataan mutlak dari Ibnu

Shalah tidak dapat diterima, sedangkan perkataan Ibnu Al Arabi

adalah benar. Adapun perkataan orang-orang yang melontarkan

tuduhan kepadanya tertolak. Akan tetapi tidak ada satupun di antara

jalur-jalur periwayatan tersebut yang memenuhi syarat hadits shahih

dalam kitab Shahih Bukhari selain yang dinukil melalui jalur Imam

Malik, dan yang lebih mendekatinya adalah jalur periwayatan putra

saudara Az-Zthri yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam kitab

Musnad Malik serta Abu Awanah dalam kitab Shqhih-nya. Berikutnya

adalah riwayat Abu Uwais yang diriwayatkan oleh Abu A*'anah,

mereka mengatakan, "Dia adalah teman seangkatan Imam Malik

dalam mendengar riwayat dari Az-Zultrl". Maka, kemungkinan

maksud mereka yang mengatakan, "Imam Malik telah menyendiri

dalam menukil riwayat ini", yakni yang memenuhi syarat hadits

shahih dalam kitab Shahih Bukhari. Sedangkan mereka mengatakan,

"Riwayat Imam Malik dinukil pula oleh perawi lain", yakni dalam

tinjauan secara global.

Dalam hal ini ungkapan Imam At-Tirmidzi terbebas dari

kritikan, dia berkata setelah menyebutkan hadits tersebut, "Derajat

hadits ini hasan shahih gharib, kebanyakan orang tidak mengetahui

perawi hadits ini dari Az-Zuhri selain Imam Malik." Perkataan

"kebanyakan orang tidak mengetahui" mengindikasikan riwayat

tersebut telah dinukil melalui jalur lain.

' t yi, &i A!fi 7G @ada tahun penaklukan kota Makkah

sedang di atas kepalanya ada mighfar). Mighfar adalah sesuatu yang

berbentuk lingkaran, yang terbuat dari besi sebesar kepala manusia

(topi). Ada pula yang mengatakan topi besi, sebagaimana disebutkan
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dalam kitab Al Muhkam. Sementara dalam kitab Al Masyariq

dikatakan, ia adalah kelebihan baju besi lalu diletakkan di atas kepala

seperti songkok. Dalam riwayat Zaid bin Al Habbab dari Malik

disebutkan, :i ,t P- 9b't *t 7'y- (Pada hari penaklukan kota

Makkoh dan dia memakai mighfar yang terbuat dari besi). Riwayat

ini dikutip oleh Ad-Daruquthni dalam kitab Al Ghara'16 dan Al
Hakim dalam kitab Al lklil, demikian pula dalam riwayat Abu Uwais.

ht ,V 'e'j Ai (ketika beliau melepaskannya, maka datang

kepadanya seorong lakiJaki). Aku tidak menemukan keterangan

tentang nama laki-laki yang dimaksud, tetapi ada kemungkinan dia

adalah orang yang membunuh Ibnu Khathal. Sementara Al Fakihi

dalam kitab Syarh Al Umdah menegaskan bahwa yang datang kepada

Nabi SAW saat itu adalah Abu Barzah Al Aslami. Seakan-akan ketika

tampak bahwa Abu Barzah adalah orang yang membunuh Ibnu

Khathal, maka dia berpandangan bahwa Abu Barzah juga yang datang

mengabarkan kejadian itu kepada Nabi SAW. Hal ini diperjelas oleh

perkataannya dalam riwayat Yahya bin Qaza'ah pada pembahasan

tentang Al Maghazi (peperangan), "Beliau SAW bersabda, 'Bunuhlah

dia', yakni dalam bentuk tunggal. Akan tetapi, sesungguhnya ada

perbedaan pendapat mengenai nama orang yang membunuh Ibnu

Khathal."

Pada hadits Sa'id bin Yarbu' yang dikutip oleh Ad-Daruquthni

dan Al Hakim disebutkan disebutkan bahwasanya beliau SAW

bersabda, ,P 'i J\'t ,f ;'o;-'At ,?'r 1: J- el l#:ii I a."ti

;!Jt 'iat y U 'Jr". tSii -j,i *, ert / yt :n;-') ,i;.(* i. ',;-t
(Empat orang yang aku tidak memberi jaminan keamanan atas

mereka, baik di luar maupun di dalam wilayah haram, yaitu; Al
Huwairits bin Nuqaid, Hilal bin Khathal, Maqis bin Shababah, dan

Abdullah bin Abi Syarh." Beliau bersabda, "Adapun Hilal bin

Khathal telah dibunuh oleh Az-Zubair. ").
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Dalam hadits Sa'ad bin Abi Waqqash yang diriwayatkan Al
Bazzar, Al Hakim dan AI Baihaqi dalam kitab Ad-Dalc'il disebutkan

seperti itu, tetapi dikatakan, "Beliau bersabda, ,r[ui i:irrt F a;q:i

ft *ur',ry i"t;+: olt i'#i (Empat orans laki-laki dqn dua

wanito, hendaklah kalian membunuh mereka meskipun kalian

mendapati mereka bergantungon di kain penutup Ka'bah)." Lalu
nama-nama mereka disebutkan satu-persatu, akan tetapi disebutkan

Abdullah bin Khathal sebagai ganti Hilal bin Khathal, dan disebutkan

pula Ikrimah Sebagai ganti Al Huwairits. Kemudian tidak disebutkan

nama kedua wanita itu, dan dia berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW

memerintahkan ihram bagi yang hendak masuk (Makkah) dalam

rangka haji dan umrah, lalu tidak menyebutkan tenlang orang-orang

yang mencari kayu bakar dan selain mereka, '$i'!)\6 
Y i fu';^Je rlii

o,ii)t)t:,b"JAr',# *- i)b') !_'; i.t y li,?6fkit )uJ;u)",fu
'*t ,*')t '*i (Adapun Abdullah bin Khathal didapati sedang

bergantung pada kain penutup Ka'bah, maka Sa'id bin Huraits dan

Ammar bin Yasir berlomba lebih dahulu mendekatinya, maka Sa'id
mendahului Ammar -dimana dia yang termuda di antara keduanya-

lalu membunuhnya).

a:Kir 1U:.! ",* ;t P F i.r ait (Rasutuilah SAW memberi

jaminan keamanan kepada manusia pada hari penaklukan kota

Makkah, kecuali empat orang; Abdul Uzza bin Khathal, Maqis bin

Shqbabah Al Kinani, Abdullqh bin Abi Sarah dan Ummu Saroh.

Adapun Abdul Uzza bin Khatal dibunuh, sedang dia bergantungan

pada kain penutup Ko'boh).

urA
lrytr
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Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Abu Utsman An-
Nahdi, ft :ouj,*;, p it lr'"a\iii7. u.lL,l lsrrrrgguhnya
Abu Barzah Al Aslami membunuh lbnu Khathal, sedang dia
bergantung pada kain penutup Ka'bah). sanad riwayat ini shahih,
tetapi jalurnya mursal. Namun, riwayat ini memiliki riwayat
pendukung yang dikutip oleh Ibnu Al Mubarak dalam pembahasan
tentang Al Biruu wa Ash-shilah (berbuat kebaikan dan menyambung
tali silaturrahim) dari hadits Abu Barzah sendiri. Imam Ahmad juga
meriwayatkan melalui jalur lain. Ini merupakan riwayat paling shahih
dalam menyebutkan nama orang yang membunuh Ibnu Khathal, dan
demikianlah yang ditegaskan oleh Al Biladzari dan lainnya tentang
riwayat. Adapun riwayat-riwayat lain dipahami bahwa mereka
bergegas ingin membunuhnya, tetapi yang lebih dahulu adalah Abu
Barzah Al Aslami. Ada pula kemungkinan keterlibatan orang lain
yang bersekutu dengan Abu Barzah dalam membunuhnya.

Ibnu Hisyam dalam kitab sirah menyebutkan bahwa Sa'id bin
Huraits dan Abu Barzah Al Aslami bersama-sama membunuh Ibnu
Khatal. Di antara para ulama ada pula yang menyebutkan bahwa
pembunuhnya adalah Sa'id bin Dzu'aib. Al Muhib Ath-Thabari
meriwayatkan bahwa zubair bin Awwam adalah pembunuhnya. Al
Hakim meriwayatkan melalui jalur Abu Mi'syar dari yusuf bin
Ya'qub, dari As-Sa'ib bin Yazid, dia berkata, 'U P ;1 Ar !$, ;.ilii

e'.r:': 7t;;lr ; ,P $(jt ,Ui ;>2., (Moka ,qbauthn biin Khathal

berpegang pada bagion bawah kain penutup Ka'bah, ralu dia dibunuh
di antara maqam dan Zamzam).

Al waqidi telah mengumpulkan berbagai keterangan dari para
gurunya sehubungan dengan nama orang-orang yang tidak diberi
jaminan keamanan pada hari penaklukan kota Makkah serta
diperintahkan untuk dibunuh. Jumlah mereka mencapai sepuluh
orang; enam laki-laki dan empat wanita. Adapun alasan pembunuhan
Ibnu Khathal dan mengapa dia tidak termasuk dalam cakupan
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sabdanya, Ui'ii:'*;ir ,y't ,y (Barangsiapa mqsuk Masjidit Haram,

maka ia aman), adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam

masalah peperangan; Abdullah bin Abi Bakar dan lainnya telah

menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika

masuk Makkah, oli et3t ,'J6 ib tF lt ,,)56 ',i rf bf Jtti t
* i:'*', y i f ip e,f )ai'&5 e'$+')(ridokboteh

dibunuh kecuali orang yong melawan, selain beberapa orang yang

beliau sebutkan nomonyo seraya bersabda, "Bunuhlah mereka

meskipun khtian mendapoti mereka berada di bowah kain penutup

Ka'bah." Di antara mereka odalah Abdulah bin Khathal dan

Abdullah bin Sa'od).

Adapun perintah untuk membunuh Ibnu Khathal, adalah karena

dia seorang muslim yang Rasulullah utus sebagai saksi atas kebenaran

beliau, lalu Rasulullah mengutus bersamanya seorang laki-laki dari

kalangan Anshar dan seorang pelayan yang melayaninya, dia juga

seorang muslim. Ibnu Khathal singgah di suatu tempat seraya

memerintahkan sang pelayan untuk menyembelih kambing dan

menyiapkan makanan. Kemudian dia tidur sampai terbangun kembali

dan sang pelayan belum melakukan apa-apa. Akhirnya Ibnu Khathal

mendekatinya dan membunuhnya, setelah itu dia kembali menjadi

musyrik. Dia juga memiliki dua biduanita yang senantiasa menyanyi

untuk menghina Rasulullah SAW.

Al Fakihi juga meriwayatkan melalui jalur Ibnu Juraij, dia

berkata: Maula (budak) Ibnu Abbas berkata, "Rasulullah SAW
mengutus seorang laki-laki dari kalangan Anshar dan seorang laki-laki
dari Muzainah serta Ibnu Khathal, lalu beliau bersabda, 'Hendqklah

kalian berdua menaati laki-laki Anshar hingga kalian kembali'.

Namun Ibnu Khathal membunuh laki-laki Anshar, sedangkan laki-laki
dari Muzainah melarikan diri. Maka, Ibnu Khathal termasuk mereka

yang tidak diberi jaminan keamanan oleh Nabi SAW pada hari

penaklukan kota Makkah."
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Di antara orang-orang yang dijanjikan oleh Rasulullah untuk
dibunuh sebelum penaklukan kota Makkah selain yang telah
disebutkan adalah; Hubar bin Al Aswad, Ikrimah bin Abi Jahal, Ka'ab
bin Zuhair, Wahsy bin Harb, Usaid bin Iyas bin Abi Ranim, dua

biduanita Ibnu Khathal, Hindun bin Utbah.

Cara untuk mengompromikan perbedaan riwayat tentang
"nama" adalah dengan mengatakan; bahwa dahulu dia bernama Abdul
Uzza, dan ketika masuk Islam diberi nama Abdullah. Adapun mereka
yang mengatakan bahwa namanya adalah Hilal telah tersamar dengan

saudara laki-lakinya yang bernama Hilal, sebagaiman a yang
dijelaskan Al Kalbi dalam kitab An-Nasab. Ada pula yang

mengatakan, namanya adalah Abdullah bin Hilal bin Khathal. Ada
pula yang mengatakan Ghalib bin Abdullah bin Khathal. Sedangkan
nama Khathal Abdu Manaf berasal dari Bani raim bin Fihr bin
Ghalib.

Secara zhahir, pada hari penaklukan kota Makkah Nabi SAW
masuk (Makkah) tidak dalam keadaan ihram. Hal ini ditegaskan oleh
Malik (perawi hadits ini) seperti yang disebutkan Imam Bukhari
dalam pembahasan tentang Al Maghazi (peperangan) dari yahya bin

Qaza'ah, dari Malik, setelah hadits ini. Malik berkata, .Nabi SAW -menurut pendapat kami- saat itu tidak dalam keadaan ihram."

Perkataan Malik ini diriwayatkan oleh Abdunahman bin Mahdi
dari Malik, dan dikutip oleh Ad-Daruquthni dalam kitab Ghara'ib.
Kemudian dalam kitab Al Muwaththa' disebutkan dari riwayat Abu
Mush'ab dan selainnya bahwa Malik berkata, "Ibnu Syihab berkata,
6f y't- *t f iu' .,,,,; yt l?| ,*-et (Tidaklah Rasuluilah SAW

pada hari itu dalam keadaan ihram)." Namun, sanad-nya tergolong
mursal.

Riwayat ini dikuatkan oleh riwayat yang dinukil Imam Muslim
dari hadits Jabir dengan lafazh, p. irSV ""Y yj k e ?\|yt
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?t?l (Beliau masuk pada hari penaklukan kota Makkah sambil

mengenakan serban hitam dan tidak dalam keadaan ihram).

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui sanad yang shahih dari
Thawus, dia berkata, '?T- 11,6f $l.k *t1*O h' * Ct fU- I
k e (Nabi SAW tidak memosuki kota Makkah melainkan dalam

keadaon ihram kecuali pada hari penaklukan kota Makkah).

Al Hakim mengatakan dalam kitab Al lklil bahwa ada

pertentangan 'antara hadits Anas yang menyebutkan Nabi SAW
memakai mighfar dengan hadits Jabir yang menyebutkan beliau
memakai serban hitam. Tapi pernyataan AI Hakim ditanggapi, bahwa

ada kemungkinan pada awal masuk beliau memakai mighfar,
kemudian setelah dilepaskan beliau memakai serban. Masing-masing

keduanya meriwayatkan apa yang dia lihat.

Pendapat ini didukung oleh hadits Amr bin Huraits, 'rr,$t'r-hr'a:1

ir;n a;w *: (beliau SAW berkhutbah di hadapan manusia sambil

mengenaknn serban hitam). Riwayat ini dinukil pula oleh Imam
Muslim. Khutbah tersebut berlangsung di pintu Ka'bah, setelah

Makkah benar-benar dikuasai. Demikian carayang dikemukakan oleh
Al Qadhi Iyadh untuk mengompromikan riwayat-riwayat yang ada.

Sedangkan menurut ulama yang lain, untuk mengompromikannya

dapat dikatakan bahwa serban hitam tersebut dilingkarkan di atas

mighfar atau berada di bawah mighfar untuk melindungi kepalanya

dari tekanan besi. Maka, Anas menyebutkan mighfar karena beliau
masuk dalam keadaan siap tempur, sedangkan maksud Jabir
menyebutkan serban untuk menjelaskan bahwa beliau masuk Makkah
tidak dalam keadaan ihram.

Berdasarkan pemahaman ini terjawab kemusykilan mereka yang

berpendapat bahwa tidak ada dalil dalam hadits ini yang

membolehkan memasuki Makkah tanpa ihram, sebab ada

kemungkinan Nabi masuk dalam keadaan ihram, tetapi beliau
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menutupi kepalanya karena alasan tertentu. Pernyataan ini tertolak
oleh penegasan Jabir bahwa beliau tidak dalam keadaan ihram.

Akan tetapi pada riwayat ini terdapat kemusykilan, karena Nabi
SAW bersiap-siap untuk melakukan peperangan dan orang yang

berada dalam kondisi seperti ini boleh masuk tanpa dalam keadaan

ihram menurut ulama madzhab Syaf i, meskipun Iyadh menukil
kesepakatan pandangan yang sebaliknya. Adapun para ulama di
kalangan madzhab Syaf i -seperti Ibnu Al Qash- yang

mengatakan, "Masuk Makkah tidak dalam keadaan ihram termasuk
perkara yang khusus bagi Nabi SAW", nampaknya perlu ditinjau lebih
lanjut, sebab perkara yang khusus bagi Nabi tidak dapat ditetapkan
kecuali berdasarkan dalil. Akan tetapi Ath-Thahawi mengatakan

bahwa dalil masalah ini adalah sabda Nabi dalam hadits Abu Syuraih
dan lainnya bahwasanya kota Makkah tidak dihalalkan kepadanya

melainkan sesaat dari waktu siang, dan yang dimaksud dengan hal itu
adalah bolehnya memasuki Makkah tanpa dalam keadaan ihram,
bukan pengharaman membunuh dan berperang di dalamnya. Sebab

mereka (para ulama) telah sepakat bahwa kaum musyrikin apabila
berhasil menguasai -kita berlindung kepada Allah dari hal ini-
Makkah, maka kaum muslimin boleh memerangi dan membunuh
mereka.

An-Nawawi justeru menarik kesimpulan yang sebaliknya, dia
berkata, "Pada hadits ini terdapat dalil bahwa Makkah akan tetap

sebagai negeri Islam sampai hari Kiamat." Hal ini menolak apa yang

digambarkan oleh Ath-Thahawi. Sedangkan klaim adanya rjma'
mengenai persoalan tersebut tidak tepat, sebab perbedaan dalam hal
itu telah ada seperti yang disebutkan. Perbedaan ini telah dinukil oleh
Al Qaffal, Al Mawardi dan lainnya.

Hadits di bab ini dijadikan dalil bahwa Makkah telah
ditaklukkan dengan cara kekerasan. Tapi An-Nawawi menjawab
pemyataan ini, bahwa Nabi SAW telah membuat perjanjian damai

dengan mereka. Namun karena Nabi SAW tidak menjamin bahwa
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mereka tidak akan berkhianat, maka beliau masuk dalam keadaan siap

siaga. Jawaban ini cukup kuat, hanya saja persoalan bahwa Nabi SAW

membuat perjanjian damai dengan mereka tidak diketahui dengan

tegas pada satupun riwayat mengenai hal itu, seperti yang akan

dijelaskan dalam masalah penaklukan kota Makkah.

Kisah Ibnu Khathal dijadikan dalil tentang bolehnya

menegakkan hukuman dan qishsah di wilayah tanah suci Makkah.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Pembunuhan Ibnu Khathal adalah sebagai

hukuman mati atas perbuatannya yang telah membunuh seorang

muslim."

As-Suhaili berkata, "Hadits ini menjadi dalil bahwa Ka'bah

tidak melindungi orang yang berbuat maksiat dan tidak pula menjadi

halangan untuk menegakkan hukum."

Imam An-Nawawi berkata, "Ulama yang tidak membolehkan

melakukan pembunuhan di wilayah tanah Haram menakwilkan

(memberi interpretasi) bahwa pembunuhan Ibnu Khathal terjadi pada

waktu Nabi SAW diperbolehkan untuk melakukan pembunuhan dan

peperangan di Makkah. Namun, penakwilan ini telah dijawab oleh

sebagian ulama madzhab kami bahwa rzin untuk Nabi SAW tersebut

hanya berlaku pada saat masuk hingga berhasil menguasai dan

menaklukkan penduduknya. Sementara pembunuhan Ibnu Khathal

terjadi setelah itu."

Pendapat Imam An-Nawawi ditanggapi berdasarkan keterangan

yang telah disebutkan saat membicarakan hadits Abu Syuraih, bahwa

izin untuk Nabi tersebut berlaku dari awal siang hingga waktu shalat

Ashar, sedangkan pembunuhan Ibnu Khathal dipastikan terjadi

sebelum berakhirnya waktu tersebut.

Hal ini dapat diketahui dari keterangan dalam hadits, bahwa

pembunuhan tersebut terjadi sesaat setelah Nabi SAW melepaskan

mighfar, dan ini berlangsung setelah beliau berhasil mengendalikan

situasi di Makkah. Ibnu Khuzaimah telah berkata, "Maksud sabda
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beliau dalam hadits Ibnu Abbas, 'Tidaklah Allah menghalalkan

kepada seseorong untuk membunuh di dalamnya selain aku', yakni
membunuh orang-orang yang terbunuh pada hari itu, seperti Ibnu

Khathal dan mereka yang disebutkan bersamanya." Kemudian dia

berkata, "Allah SWT telah memperkenankan Nabi-Nya untuk

berperang dan membunuh saat itu, sedangkan pembunuhan Ibnu

Khathal dan lainnya terjadi setelah peperangan."

Hadits ini juga dijadikan dalil tentang bolehnya membunuh tay'r
dzimmi (kafir yang mendapat jaminan keamanan dari kaum muslimin)

apabila mencaci-maki Rasulullah SAW. Akan tetapi pernyataan ini
perlu ditinjau lebih lanjut, sebagaimana dikatakan Ibnu Abdil Barr,

sebab Ibnu Khathal adalah seorang kafir harbi (kafir yang memerangi

kaum muslimin) dan Rasulullah tidak memasukkannya dalam jaminan

keamanan yang beliau berikan kepada penduduk Makkah. Bahkan

beliau mengecualikan dan memerintahkan untuk membunuhnya,

sementara pada saat yang sama beliau memberi jaminan keamanan

kepada penduduk Makkah yang lain. Maka, tidak ada indikasi dari

hadits ini untuk mendukung apa yang dia sebutkan.

Mungkin hadits ini dijadikan dasar bolehnya membunuh orang-

orang yang mencaci-maki Nabi SAW tanpa harus terlebih dahulu

memerintahkannya bertaubat dan mengaitkan dengan keadaannya

sebagai kafir dzimmi. Akan tetapi Ibnu Khathal telah mengetahui hal-

hal yang menyebabkan hukuman mati. Maka, tidak ada kepastian

bahwa alasan pembunuhannya adalah karena mencaci-maki Nabi
SAW.

Kemudian hadits di atas dijadikan dalil tentang bolehnya

membunuh tawanan dengan cara menahannya hingga mati, sebab

ketidakberdayaan Ibnu Khathal menjadikannya seperti tawanan di
tangan seorang pemimpin, dan ia bebas memilih antara membunuhnya

atau tidak. Akan tetapi Al I(haththabi berkata, "Sesungguhnya Nabi

SAW membunuhnya karena tindakan kriminal yang dia lakukan

dalam Islam." Sementara Ibnu Abdil Barr berkata, "Beliau SAW
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membunuhnya sebagai hukuman atas perbuatannya yang membunuh

seorang muslim yang dikhianatinya, bahkan setelah itu ia menjadi

murtad."

Hadits di atas juga dijadikan dalil tentang bolehnya membunuh

tawanan tanpa diberi tawaran untuk memeluk Islam. Hadits ini juga

menjelaskan syariat memakai mighfor dan alat-alat persenjataan

lainnya saat takut terhadap musuh, dan perbuatan ini tidak menafikan

sikap tawakal.

Pada bab "Kapan Tahallul bagi Orang yang Mengerjakan

Umrah" dalam pembahasan tentang umrah dari hadits Abdullah bin

Abi Aufa disebutkan , J(b dj ,y5 At |*t:o io' e !, J?)'pt,
"bi 8';- oi k ,yi ',1 i:P"'i '.,j;3 :6 ,ia'1 &otutultah sAWt

mengerjakan umrah. Ketika beliqu masuk Makkah, beliau thawaf dan

kami thawof bersomanya. Bersama beliau soat itu ada penduduk

Makkah yong melindunginya, apabila ada seseorang yang

memanahnya). Beliau melakukannya karena saat itu beliau dalam

keadaan ihram, maka para sahabat khawatir bila beliau SAW dilempar

oleh sebagian kaum musyrikin dengan sesuatu yang menyakitinya.

Maka, mereka mengelilingi Nabi SAW dan menutupi kepalanya untuk

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam hadits ini terdapat keterangan tentang bolehnya

menyampaikan berita tentang orang-orang yang berbuat kerusakan

kepada para penguasa. Tindakan ini tidak termasuk ghibah

(menceritakan keburukan orang lain) yang diharamkan, dan tidak pula

termasuk namimah (mengadu domba).
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19. Apabita Seseorang Melakukan Ihram dengan Mengenakan

Gamis karena Tidak Tahu

Atha' berkata, "Apabila seseorang memakai minyak wangi atau

mengenakan pakaian karena tidak tahu atau lupa, maka tidak ada

kafarat baginya."

,k :t )";r'{ * ;,so y,.i"* ^3i i *b" /'rt:* *
rk ,;';.1 \i {b ;i vL ^1L Jr:r;6t ,*t qP ilr

'J';i t^i'oi ';')\ y J; $t'4 ,). JA',-*
JlZ €p6,tv.:; €yt iJ;;,uo e')

1847. Dari Shafwan bin Ya'la bin Umayah, dari bapaknya, dia

berkata, "Suatu ketika aku bersama Rasulullah SAW, lalu datang

seorang laki-laki yang mengenakan jubah yang masih ada bekas

warna kekuning-kuningan atau yang sepertinya. Umar berkata

kepadaku, 'Apakah engkau menyukai melihat Nabi apabila wahlu

turun kepada beliau?' Maka turunlah wahyu kepadanya, kemudian

disingkapkan darinya. Lalu beliau bersabda, 'Lakukan pada umrahmu

opq yang engkau lakukan poda hajimu'."

tii,{. t.ti,,.2,i c/
4I!2r L9 4:ti 

" 
'i!o 

G)tu_lJ

ii ylt* 'r; "ti'*b: \>1 :c.tbL )t3'1

-t

d'l,e

.t , ., s.t . 6

,-I*-, + ,hl 'esd'('f)
lr\'*U'
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1484. Seorang laki-laki menggigit tangan laki-laki lain 
-yaknigigi depannya copot- maka Nabi SAW membatalkannya

(menyatakan tidak ada tuntutan).

Keterangan Hadits:

(Bab apabila seseorang melakukan ihram dengan mengenaknn

gumis karena tidak tahu). Yakni, apakah ia wajib membayar fidyah

atau tidak? Imam Bukhari tidak menyebutkan hukum masalah ini

secara tegas, sebab hadits di bab ini tidak tegas dalam menyatakan

gugurnya kewajiban membayar fidyah. Maka, Imam Bukhari

mendukung pendapat yang lebih kuat dengan perkataan Atha', perawi

hadits di atas. Seakan-akan dia hendak mengisyaratkan bahwa apabila

fidyah itu wajib, niscaya Atha' mengetahuinya, karena dia adalah

perawi hadits tersebut.

Ibnu Baththal dan ulama lainnya berkata, "Sisi penetapan dalil

dari hadits tersebut adalah apabila orang itu wajib membayar fidyah,

niscaya Rasulullah SAW telah menjelaskannya." Sementara Imam

Malik memberi perbedaan 
-tentang 

orang yang memakai wangi-

wangian atau memakai pakaian karena lupa- antara orang yang

segera melepaskannya lalu mencucinya dengan orang yang tetap

memakainya.

Pendapat Imam Syaf i dalam hal ini sangat sesuai dengan

hadits, sebab orang yang bertanya pada hadits di bab ini tidak

mengetahui hukum, sementara dia memakainya dalam waktu yang

cukup lama. Meski demikian, Nabi SAW tidak memerintahkannya

membayar fidyah. Akan tetapi, pada perkataan Imam Malik terdapat

unsur kehati-hatian. Adapun perkataan para ulama Kufah serta Al

Muzani menyelisihi hadits di atas.

Ibnu Al Manayyar menjawab, bahwa waktu laki-laki tersebut

ihram dengan mengenakan jubah adalah sebelum turun hukum yang

melarangnya. Oleh sebab itu, Nabi SAW menunggu turunnya wahyu.
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Dia juga mengatakan, tidak ada perbedaan pendapat bahwa taklif
(kewajiban syar'i) tidak menjadi tanggungan mukallaf selama

hukumnya belum turun. Oleh sebab itu, Nabi SAW tidak

memerintahkan laki-laki tersebut untuk membayar fidyah. Berbeda

apabila seseorang memakai (pakaian yang terlarang dipakai saat

ihram) saat ini karena tidak tahu, sesungguhnya ia tidak mengetahui

suatu hukum yang sudah ada dan lalai mengetahui suatu ilmu yang

harus dipelajarinya, karena ia diwajibkan untuk mengerjakannya dan

mendapat kesempatan untuk mempelajarinya.
. - o,t - &

,h)'4 ,n ,-;* (seorang loki-laki menggigit tangan laki-laki

lain).Iniadalah hadits lain yang akan dijelaskan pada bab-bab tentang

diyat.

20. Orang yang Ihram Meninggal Dunia di Arafah dan Nabi SAW
Tidak Memerintahkan Mengerjakan Amalan Hajinya yang

Tersisa untuknya

* 4tt a0,Prq i*r:-iz?nt
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1849. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Ketika seorang laki-
laki berdiri bersama Nabi SAW di Arafah, tiba{iba ia terjatuh dari

hewan tunggangannya yang mengakibatkan lehemya patah 
-atau 

dia

mengatakan lehernya dipatahkan oleh hewan tunggangannya- maka

Nabi SAW bersabda, 'Mandikonlah ia dengan air dan sidr (daun
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bidara), kafonilah ia pada tlua kain -atau beliau mengarakan poao

kedua pakaiannya- dan janganlah knlian memberinya hanut (wangi-

wangian untuk orang yang meninggal dunia), dan jangan menutupi

kepalanya, karena sesungguhnya Allah qkan membangkitkannya pada
hari Kiamat sambil mengucapkan talbiyah'."

d.'*t;:t 7", k',j1t
\J-

1850. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata,

"Ketika seorang laki-laki berdiri bersama Nabi SAW di Arafah, tiba-

tiba ia terjatuh dari hewan tunggangannya yang mengakibatkan

lehernya patah 
-atau 

dia mengatakan lehernya dipatahkan- maka

Nabi SAW bersabda, 'Mandiksnlah ia dengan air dan sidr (daun

bidara), dan kafanilah ia pada dua ksin. Jangan kalian menyentuhkan

padanya wangi-wangian, jangan menutupi kepalanya, dan jangan

memberinya hanuth, karena sesungguhnya Allah akan

membangkitkannya pada hari Kiamat dalam keadaan mengucapkan

talbiyah';'

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang ihram meninggal dunia di Arah dan Nabi
SAW tidak memerintahkan mengerjakan omalan hajinya yang tersisa

untuknya), yakni tidak ada riwayat mengenai perkara tersebut.

Kemudian Imam Bukhari menyebu&an hadits Ibnu Abbas tentang
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seorang laki-laki yang sedang ihram dan terjatuh dari untanya di
Arafah, lalu meninggal dunia. Isyarat ke arah ini telah dikemukakan
pada bab "Wangi-wangian yang Dilarang bagi Orang yang Ihram".

Imam Bukhari menyebutkannya melalui hadits Hammad bin Zaid dari
Amr bin Dinar dan dari Ayyub, keduanya dari Sa'id bin Jubair. Pada

riwayat Ayyub terdapat tambahan, ry &;t 11 (Dan janganlah

menyentuhknn padanyo wangi-wangian), sedangkan lafazh yang

lainnya tidak berbeda.

Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Ismail bin Aliyah
dari Ayyub (disebutkan), dia berkata, "Telah dikabarkan kepadaku

dari Sa'id bin Jubair."

21. Sunnah Bagi Orang yang Ihram Apabila Meninggal Dunia

t'os >c, oi t;#t \t n, ,,& ;\ * ;L ; )*, rt"
'J\;i 

,',>t^s if 'r^', et '^Lt:g ,l*', fu it; * ";t

G ;-6') c1"-\*,'_9 c.L, Z)*;t :nLS q6 
^:ur ob Al J;,

, .' , 
'. t. \ ,

-,,,-o,,,o.t zo!!c,i t,?. t9. tir, ct tol..L.qil ?"i -;" iV tLi) \);i \1 c*-4t oy*-{ \'s ,*"i
z*t

. L-L

1851. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas RA bahwasanya

seorang laki-laki bersama Nabi SAW, lalu dia dijatuhkan oleh untanya

hingga lehernya patah sedang dia dalam keadaan ihram, maka ia pun

meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Mandikanlah ia dengan

air dan sidr (daun bidara), kafanilah ia dengan kedua kainnya, dan
janganlah menyentuhkan padanya wangi-wangian dan jangan
menutupi kepalanya, karena sesungguhnya ia akan dibangkitkan pada
hari Kiamat dalam keadaan mengucapkan talbiyah."
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22.Haii dan Nadzar Orang yang Telah Meninggal Dunia dan

Seorang Suami Menghajikan Istrinya

'^- t o '/.o "; z toz L -e/ c. . c., c . c .'A4.,= j, ;l)Al ,Jl L#, Al ,3t efv J.l f -* J. + f

'j -,i.,i,W,# i,Ju I'QL'&bi u6 ;- A'f'
.:6)ur'*i \'Lt hr rrlxr ,+o .Si U; *i ;' ok

1852. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas RA bahwa seorang

wanita dari Juhainah datang kepada Nabi SAW dan berkata,

"Sesungguhnya ibuku bernadzar untuk mengerjakan haji, tetapi dia

belum melaksanakan haji hingga meninggal dunia. Apakah aku boleh

menghajikannya?" Beliau bersabda, "Yo, kerjaknnloh haji untuknya.

Bagaimana pendapatmu apobila ibumu mempunyai utang, apakah

engkau dapat melunasinya? Tunaikanlah oleh lralion (hak) Allah, dan

(hak) Allah lebih berhok antuk ditepati."

Keterangan Hadits:

(dan seorang suami menghajikan istrinya). Yakni, hadits di bab

ini dapat dijadikan dalil untuk dua hukum. Namun keberadaannya

sebagai dalil hukum kedua perlu dianalisa kembali, karena lafazh iri

Wj d" o'fi )ii t iL i$r yBuh*osanyo seorang wanira bertanya

tentang nadzar bapoknya"), sehingga judul bab itu seharusnya

"Wanita menghajikan laki-laki". Ibnu At-Tin menjawab, bahwa

sesungguhnya Nabi SAW telah berbicara dengan wanita itu dengan

menggunakan ungkapan lafazh yang mencakup laki-laki dan wanita,

yaitu"Tunaikanlah oleh kolian (hak) Alloh. Dia juga mengatakan,

bahwa tidak ada perbedaan pendapat tentang bolehnya laki-laki
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menghajikan wanita dan sebaliknya. Hal ini hanya diselisihi oleh Al
Hasan bin Shalih.

Nampaknya Imam Bukhari mengisyaratkan --dengan judul bab

ini- riwayat Syu'bah dari Abu Bisyr yang menyebutk an, "nit &') ,;1
'd ol'o')iJ €ri ol :J$i *, f ht oV (Seorang taki-taki datang

kepada Nabi SAW dan berkata, "sesungguhnya saudara
perempuonku bernadzor untuk haji. "). Di dalamnya juga disebutkan,

:6ur'&i 
'4 irr *i6 (Tunaikanlah untuk Allah, sesungguhnya ia

lebih pantas untuk ditunaikan [hak-Nya). Riwayat ini dinukil oleh

Imam Bukhari dalam pembahasan tentang nadzar. Demikian pula

Ahmad dan An-Nasa'i yang meriwayatkannya melalui jalur Syu'bah.
..,o,t , :1,,+ U airit uri (sesungguhnya seorong wanita dari Juhainah).

Saya tidak menemukan keterangan tentang nama perempuan yang

dimaksud, juga nama bapaknya. Akan tetapi Ibnu Wahab

meriwayatkan dari Utsman bin Atha' Al Khurasani, dari bapaknya, Lf

'u.;,ls,ti ")":i W') u6 ;i ot :iw *, f io,,;; dt -i z1.tb ,1,;"tt

W ft ,',:,ui .^F jl lSrrunSSuhnya Ghayitsah atau Ghatsiyah

datang kepada Nabi SAW dan berkata, "sesungguhnya ibuku
meninggal dunio sedang beliau bernadzar untuk berjalan ke Ka'boh. "
Beliau b ers abda, " Tunaikanlah nadzornya. ").

Ibnu Mandah menukilnya dalam huruf "ghoin" di antara para

sahabat wanita. Ibnu Thahir dalam kitab Mubhamat menegaskan

bahwa ini adalah nama wanita Juhainiyah yang tersebut pada hadits di
bab ini.

An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah dan Imam Ahmad meriwayatkan
melalui jalur Musa bin Salamah Al Hadzali dari Ibnu Abbas, dia

berkata, *t y io, *r; yt'J'y, J1[;.tl"'€$it lt y i lg'ai;t oVl

e l: 4:i qli ,f (lstri Sinan bin Abduttah Al Juhani

memerintahkan [suaminyal untuk bertanya kepada Rasulullah SAll
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tentong ibunya yong meninggal dunia dan belum menunaikan haji).
Ini adalah lafazh yang dinukil oleh Imam Ahmad. Sedangkan dalam

riwayat An-Nasa'i disebutkan, "Sinan bin Salamah", tetapi versi
pertama lebih akurat. Namun riwayat ini tidak dapat digunakan untuk
menafsirkan nama pelaku kisah pada hadits bab ini, sebab pada hadits
di atas disebutkan bahwa wanita itu bertanya langsung kepada

Rasulullah SAW, sedangkan pada hadits ini wanita tersebut

memerintahkan suaminya untuk bertanya kepada Rasulullah SAW.
Ada kemungkinan kedua versi ini untuk dipadukan, dimana riwayat
yang menyebutkan bahwa wanita itu yang bertanya sendiri kepada

Rasulullah adalah berdasarkan makna majaz, padahal sesungguhnya

yang mengajukan pertanyaan itu secara langsung kepada Nabi adalah

suaminya.

Ringkasnya, dalam riwayat ini tidak ditegaskan bahwa haji yang

ditanyakan adalah haji nadzar. Adapun riwayat yang dinukil oleh Ibnu
Majah melalui jalur Muhammad bin Kuraib dari bapaknya, dari Ibnu
Abbas, dari Sinan bin Abdullah Al Juhani, bahwa bibinya
menceritakan kepadanya, dia datang kepada Nabi SAW dan berkata,
ft's *Kt 4V Wj 4"j ;l4 (sesungguhnya ibuku meninggat

dunia dan ia masih memiliki nadzar untuk berjalan ke Ka'bah).

Apabila riwayat yang terakhir ini akurat, maka kedua versi
riwayat itu dipahami dalam dua waktu yang berbeda. Pertama, istri
Sinan bertanya langsung kepada Rasulullah tentang haji fardhu bagi

ibunya. Lalu bibi Sinan menanyakan langsung tentang hajr nadzar

ibunya. Keterangan ini menafsirkan apa yang tersebut dalam hadits
pada bab di atas, bahwa wanita yang dimaksud adalah bibi Sinan yang

bernama Ghayitsah. Akan tetapi tidak seorang pun di antara mereka,

baik istri Sinan maupun bibinya, yang menyebutkan nama ibu masing-

masing.

'# of 'crji| ;i'ttl lsurungguhnya ibuku bernadzar untuk haji).

Demikian Abu Bisyr meriwayatkannya dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu
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Abbas, dari Abu Awanah. Kemudian dalam pembahasan tentang

nadzar, akan disebutkan melalui jalur Syu'bah dari Abu Bisyr dengan

tafazh, *iy: C't)i 'c,')'fi ,fi Li ,li Jw e't y lu, .& dt ,y1 ;t
U6 (seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata

kepadanya, "Sesungguhnya saudara perempuanku bernadzar untuk

hoji dan ia telah meninggal dunia."). Apabila riwayat ini shahih,

maka ada kemungkinan masing-masing dari saudara laki-laki tersebut

bertanya tentang haji saudara perempuannya, sedangkan anak

perempuannya bertanya tentang haji ibunya. Dalam pembahasan

tentang shiyam (puasa) melalui jalur lain dari Sa'id bin Jubair

disebutkan dengan lafazh, )* i? *j Ug €i 
"ul. ,if;t da

(Seorang wanita berkata, "Sesungguhnya ibuku meninggal dunia dan

ia mempunyai ada kewajiban puasa selama sebulan.").

Sebagian ulama yang tidak sependapat mengatakan bahwa

perbedaan versi itu merupakan bukti ketidakakuratannya sehingga

menjadi cacat bagi hadits. Akan tetapi sebenarnya tidak seperti yang

mereka katakan, sebab riwayat tersebut mesti dipahami bahwa wanita

yang dimaksud telah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang puasa

dan haji sekaligus. Pemahaman ini diindikasikan oleh riwayat Imam

Muslim dari Buraid uh, i-:Ar;l e C.*s,il .1' 'l'i3 6- lcJrair;r'oi

i* i* * os 'i\ da .Lr*st * aS,r:t t?i *: ,'Sv ,c:v rgy'1

q t '., -.., t t11a t t. t1 .< o '
W ;+ :JrJ sge *$i'# il #t,Uu W e'* :JrI ttlrt 'e':-tti

(Sesungguhnya seorang wanita berksta, Wahoi Rasulullah,

sesungguhnya aku bersedekah berupa seorang budak wanita terhadap

ibuku yang telah meninggal dunia)." Beliau SAW bersabda, "Telah

tetap pahalamu dan ia dikembalikan kepadamu sebagai warisan."

Wanita itu berkata, "Sesungguhnya ia masih memiliki tanggungon

puqsa sebulan, makn apakah aku boleh berpuasa atas namanya? "

Beliau SAW bersabda, "Berpuasalah qtas nomqnya." Wanita itu

kembali berkata, "Sesungguhnya ia belum menunqikan haji, apakah
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aku boleh menghojikannya?" Beliau SAl4 bersabdo, "Keriakanloh

haji untuknyo.").

Pertanyaan tentang kisah haji dalam hadits Ibnu Abbas memiliki

sumber lain yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i melalui jalur Sulaiman

bin Yasar, dan memiliki riwayat pendukung yang dikutip oleh Al
Bazzar, Ath-Thabrani dan Ad-Daruquthni. Hadits ini dijadikan dalil

tentang diperbolehkannya bernadzar haji bagi orang yang belum

mengerjakan haji fardhu. Apabila dia melakukan haji, maka haji

fardhunya dianggap telah terpenuhi, tetapi setelah itu dia harus

mengerjakan haji yang dinadzarkannya. Demikian menurut jumhur

ulama. Namun, ada pula yang mengatakan bahwa haji yang

dilakukannya telah mencukupi haji nadzarnya, dan ia masih memiliki

kewajiban untuk mengerjakan haji fardhu. Pendapat yang lain

mengatakan bahwa haji yang dilakukannya dapat mencukupi

keduanya sekaligus.

L1... ';\i (bagaimana pendapatmu.., dan seterusnya). Lafazh

ini menjadi dalil disyariatkannya qiyas (analogi) dan membuat

perumpamaan supaya lebih jelas dan berkesan di hati orang yang

mendengar serta lebih mudah dipahami. Dalam hal ini terdapat upaya

untuk menyamakan sesuatu yang diperselisihkan dan musykil dengan

sesuatu yang telah disepakati. Selain itu, seorang mufti dianjurkan

untuk memperhatikan dan menjelaskan sisi penetapan dalil apabila

ada maslahat yang diharapkan, karena hal itu dapat menambah

kepuasan dan lebih mudah diterima serta diikuti oleh orang yang

mendengarkannya. Hal lain yang dapat disimpulkan adalah, bahwa

melunasi utang si mayit adalah perkara yang telah dikenal di antara

mereka. Oleh sebab itu, sangat tepat apabila masalah yang ditanyakan

juga diikut sertakan sebagaiman a yang disebutkan.

Hadits ini juga memberi keterangan diperbolehkannya

menghajikan orang yang telah meninggal dunia. Namun, para ulama

berbeda pendapat; Sa'id bin Manshur dan lainnya meriwayatkan dari

Ibnu Umar melalui sanad yarg shahih, bahwa seseorang tidak dapat
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menghajikan orang lain. Pendapat serupa dinukil pula dari Imam

Malik dan Al-Laits. Kemudian dinukil pula dari Imam Malik, bahwa

apabila mayit mewasiatkan hal tersebut, maka diperbolehkan

mengerjakan haji atas namanya. Namun, apabila tidak mewasiatkan,

maka tidak diperbolehkan. Masalah ini akan dijelaskan secara

mendetail pada bab berikutnya.

'^?$ 'rsi (apakah engkau dapat melunasinya). Demikian yang

terdapat pada kebanyakan riwayat. Kata ganti "nya" kembali kepada

utang. Sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan

lafazh, U\t ,:Si (apaknh engkau dapat melunasi), yakni dengan

menghapus kata ganti "nya" dari kata "melunasi".

Lafazh ini memberi keterangan bahwa orang yang meninggal

dunia dan masih memiliki kewajiban haji, maka walinya harus

menyiapkan orang untuk mengerjakan haji atas namanya dan biayanya

diambil dari harta mayit, seperti halnya kewajiban wali untuk

membayar utang mayit. Para ulama sepakat bahwa utang harta

dilunasi dari harta mayit, begitu juga dengan hal lain yang sejenisnya.

Kemudian dimasukkan dalam hal ini semua hak yang menjadi

kewajiban si mayit; seperti kafarat, nadzar, zakat dan lainnya.

Sedangkan lafazh "dan (hak) Allah lebih berhak untuk

ditunaikan" merupakan dalil bahwa kewajiban terhadap Allah harus

lebih didahulukan daripada utang terhadap manusia, dan ini adalah

salah satu dari dua pendapat lmam Syafi'i. Sementara sebagian ulama

berpendapat sebaliknya, bahkan sebagian mengatakan bahwa

keduanya adalah sama.

Ath-Thaibi berkata, "Dalam hadits di atas terdapat asumsi

bahwa mayit tersebut meninggalkan harta, maka Nabi SAW

memberitahukan bahwa hak Allah lebih didahulukan daripada hak

hamba. Lalu beliau mewajibkan kepada orang yang bertanya untuk

menghajikan mayit tersebut. Adapun kesamaan antara keduanya

adalah sama-sama berhubungan dengan harta."
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tV c;f*tj' V oW c\ ;
l/r.

Menurut saya (lbnu Hajar), dalam riwayat tersebut tidak ada

kepastian bahwa mayit telah meninggalkan harta yang banyak seperti

yang dikatakan Ath-Tahibi, sebab kalimat "Apaknh engkau dapot

melunasinya" bersifat umum; bisa saja yang dimaksud adalah apa

yang ditinggalkan mayit, dan bisa pula sumbangan suka-rela dari ahli

waris.

23. Menghajikan Orang yang Tidak Mampu Menunggang Hewan

Kendaraan

olt o, o / fi.,ia.
g-r /t f fn yl Li-t-

...ir;t oi"&\t -u, jL r :t;lt,; aG rt,f
1853. Abu Ashim t.tuf, *.n..ri,utun kepada f.u*i a*i IUnu

Juraij, dari Ibnu Syihab, dari Sulaiman bin Yasar, dari Ibnu Abbas,

dari Al Fadhl bin Abbas RA bahwa seorang wanita...

,t tit- L*t- Gi u i,;jt'J; $r; },3l i ;; $:L

:Js r,<iL \t n, ctT it ,f )a-'J.'iteL * -V
Ll l' 

'J";:, ri 
'Uu l',jt zLL ?G 

'e , ii;t -ir-.
'#. \ t4 W ci *,ii U' e. ::?,* lt Ui

.g :'Jtt t^-s.'"-i"oi'^b ,hn'Ji *t)\ de Gil"ui
1854. Musa bin Ismail tetuf, ,ner.eritakan kepuau ka*i Abdul

Aziz bin Abu Salamah telah menceritakan kepada kami, Ibnu Syihab

telah menceritakan kepada kami dari Sulaiman bin Yasar, dari Ibnu

Abbas RA, dia berkata, "Seorang wanita dari Khats'am pada tahun
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haji Wada' datang dan berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya

Allah mewajibkan haji kepada hamba-Nya. Bapakku telah tua dan

tidak mampu duduk di atas hewan tunggangan, apakah telah

mencukupi baginya (sah) bila aku mengerjakan haji untuknya?' Beliau

bersabda, 'Yo' ."

Keterangan Hadits:

(Bab menghajikan orang yang tidak mampu menunggqng hewan

kendaraan). Yakni, di antara orang-orang yang masih hidup. Berbeda

dengan pendapat Imam Malik dalam hal ini, atau pendapat mereka

yang tidak membolehkan seseorang untuk menghajikan orang lain

secara mutlak, seperti Ibnu Umar. Ibnu Mundzir dan lainnya menukil

kesepakatan ulama yang tidak membolehkan orang yang mampu

mengerjakan haji wajib untuk meminta orang lain mewakilinya.

Adapun haji sunah boleh diwakili menurut ulama madzhab Hanafi. Ini
berbeda dengan pendapat dalam madzhab Syaf i, sedangkan dari

Imam Ahmad dinukil dua pendapat di atas.

/# i Pt f (dari Fadhl bin Abbas). Demikian pendapat

Ibnu Juraij yang didukung oleh Ma'mar, namun mayoritas perawi

yang menukil hadits itu dari Az-Zuhri telah menyelisihi keduanya,

mereka tidak mengatakan dari Al Fadhl.

Ibnu Majah meriwayatkan melalui jalur Muhammad bin Kuraib

dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, bahwa Hushain bin Auf Al Khats'ami

telah mengabarkan kepadaku, dia berkata , k rii u,.f t1 nr 'J't j 6- :',i
"& bi'Y" lj Ut (Aku b e rkat a, " Wahai Rasulull ah, s e sungguhnya

bapakku telah wajib haji, tetapi dia tidak mqmpu melal<sanaknn

haji. ").

Imam At-Tirmidzi berkata, "Saya bertanya kepada Muhammad

-yakni Imam Bukhari- mengenai hal ini, maka dia berkata,

'Riwayat yang paling shahih mengenai hal itu adalah yang dinukil
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oleh Ibnu Abbas dari Al Fadhl'." Imam At-Tirmidzi berkata, "Ada

kemungkinan Ibnu Abbas mendengarnya dari Al Fadhl dan dari

selainnya, kemudian dia meriwayatkannya tanpa perantara."

Hanya saja Imam Bukhari lebih mengunggulkan riwayat yang

dinukil melalui Al Fadhl, karena dia menjadi pengiring di belakang

Nabi SAW saat itu. Sedangkan Ibnu Abbas telah berangkat lebih

dahulu dari Mudzdalifah ke Mina bersama orang-orang yang lemah,

seperti akan disebutkan setelah satu bab. Dalam pembahasan tentang

talbiyah dan takbir disebutkan melalui jalur Atha' dari Ibnu Abbas,

bahwa beliau membonceng Al Fadhl, lalu Al Fadhl mengabarkan

bahwa Nabi SAW senantiasa mengucapkan talbiyah hingga melempar
jumrah. Maka Al Fadhl telah menceritakan kepada saudaranya (yakni

Ibnu Abbas) apa yang dia saksikan pada saat itu.

Ada kemungkinan pertanyaan wanita Khats'amiyah terjadi

setelah melempar jumrah Aqabah dan Ibnu Abbas ikut
menyaksikannya, maka suatu saat dia menukil melalui jalur
saudaranya (yakni Al Fadhl) dikarenakan dia sebagai pelaku kisah,

dan terkadang pula dia meriwayatkan berdasarkan apa yang

disaksikannya. Pendapat ini diperkuat oleh keterangan yang tercantum

dalam riwayat At-Tirmidzi, Ahmad, Abdullah bin Ahmad, dan Ath-
Thabari dari hadits Ali, yang mencantumkan keterangan yang

menunjukkan bahwa pertanyaan tersebut diajukan saat berada di
tempat penyembelihan kurban setelah selesai melempar jumrah, dan

Abbas menyaksikannya.

Adapun lafazhnya menurut riwayat Imam Ahmad melalui jalur

Ubaidillah bin Abu Rafi' dari Ali, dia berkata, :O h' & n' J?|G)

eF 'p3 zJ? :* :Jvt fi| *'t (Rasututtah SAI4: wukuf di Arafah

lalu bersabda, "lni adalah Arafah dan ia adalah tempat wukuf.").

Lalu disebutkan hadits selengkapnya, kemudian disebutkan, Gi'j
t"''" ' ' '!s3 ;Ar ri; :'Jtie ';At Gt "j ,66jt i-;atA;;fr)l) ()ru d r.

(Kemudian beliatu mendatangi jumrah lalu melemparnya. Setelah itu
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beliau mendatangi lempat penyembelihan dan bersabda, " lni adalah
tempot penyembelihan dan semuo Mina adalah tempat
penyembelihan." Lalu seorang wanita memintafatwa kepada beliau.).

Sedangkan dalam riwayat Abdullah bin Ahmad disebutkan, p
'd,i'oi'"Fi ,At elt Ai ;i;,ii"p "* gt o1 ,Uui"e:.taL-re Uiu-

'p |i:j !t'J';3 [ ,]t!ir iui ,l.,,itt ,y "l: i,Sti ,.rr.1',* €- ,,ltt sib

;,,tthJilr {* $ e t*i t1s ,;1, :Jti ,gb i.t (Kemudian betiau

ilidatangi oleh wanita cantik dan berksta, "sesungguhnya bapakku

telah tua, telah diwajibkan atasnya fardhu Allah dalam haji. Apakah
mencukupi baginya (sah) bila (tku menghajikannya? " Beliau
bersabda, "Kerjakanlah haji atas nama bapakmu." Dia berkata,
" Rasulullah SAW memalingkan leher (muka) Al Fadhl, mako Abbas
berkata, 'Wahai Rasulullah, mengapo engkau memalingkan leher
(muka) putra pamanmu?' Beliau bersabda, 'Aku melihat seorang
pemuda dan pemudi, maka aku tidqk menjamin keduanya aman dari
godaon syetan'.").

Secara zhahir, Abbas hadir pada kejadian tersebut. Maka tidak
mustahil apabila anaknya, Abdullah bin Abbas, juga hadir
bersamanya.

Catatan

lmam Bukhari tidak menyebutkan lafazh riwayat Ibnu Juraij,
bahkan dia berpindah kepada sanad Abdul Azizbin Abi Salamah, lalu
menukil lafazhnya seperti yang biasa dilakukannya. Adapun

kelanjutan hadits lbnu Juraij adalah, * ht & ,;t ;1 c.,iA ii;t'oi
gitti ;;lr t-?'1-'oi'y"t y g $t'4ir k'r''i *i"01 ,uut'p:
lb ,;Ft :,)ti Srto (Sesungguhnyo seorang wanita datang kepada Nabi

SAW dan berkata, "Sesungguhnya bapakku telah wajib haji dan ia
adalah seorang yang telah sangat tua serta tidak mampu untuk
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menunggong untq. Apukah aku boleh menunaikan haji otas

namanya? " Beliau bersabda, "Tunaikanlah haji atas namanya.").

Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu Juraij,\,
dia berkata, a, *rj, f 4 "& erllt,lt l'nt [ ,Liri ';e 

ril;r"01
"'E4t 

d (Sesungguhnya seorang wanita dari Khats'am berkata,

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya bapakku seorang yang telah tua,

diwajibkan atasnyafardhu Allah dalam hal haji.").

1rS'jr a3+ irb @ado tahun haji Wada'). Dalam riwayat Syu,aib

dalam pembahasan tentang minta izin disebutkan, ,Lllr 7'y- 
(poda hori

rqyo kurban), dan dalam riwayat An-Nasa'i, melalui jalur Ibnu

Uyainah dari Ibnu Syihab disebutkan, * 6t:ri (keesokan hari

Mudzdalifaft). Hadits ini akan diterangkan lebih lenjut pada bab

berikutnya.

24. Wanita Menghajikan Laki-laki

t;ri)t

.7t:r)t

1855. Dari Abdullah bin Abbas RA, dia berkata, "Al Fadhl

membonceng di belakang Nabi SAW, lalu datang seorang wanita dari

-suku- Khats'am, maka Al Fadhl melihat kepadanya dan wanita itu
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melihat kepada Al Fadhl. Kemudian Nabi SAW memalingkan wajah

Al Fadhl ke arah yang lain. Wanita itu berkata, 'Sesungguhnya fardhu

Allah mendapati bapakku yang telah tua dan tidak mampu naik di atas

hewan tunggangan. Apakah aku (boleh) melaksanakan haji atas

namanya?' Beliau bersabda, 'Ya (boleh) '. Demikian itu terjadi pada

haji Wada'."

Keterangan Hadits:
ttq\ h ,Pt ,tr (maka At Fadhl melihat kepadanya). Dalam

riwayat Syu'aib disebutkan, if;r"4$frg; 4- *3V; S:zit oG'1

t4:3 Wir Ql P,jNt',1'ut z*b')'€ t@t roint adatah seorans

laki-laki yang tampan, lalu datang seorang wanita dari Khats'am
yang sangat cantik. Maka, Al Fadhl melihat wanita itu dan takjub

aksn kecantiknnnya).

,Nt +t U*; (betiau memalingkan wajah Al Fadhl). Dalam

riwayat Syu'aib disebutkan , q\ p,P$ *j yht ,-k ,ft'*ti'it
e\ P' ,f vt '{n ,P' ii'oa :i'66 (Maka Nabi sAW

berpaling dan Al Fadhl melihat kepadanya, lalu Nabi mengarahkan

tangannya ke belakang dan memegang dagu Al Fadhl, kemudian

mendorong muknnya agar tidak melihat kepada wanita itu).

Ini adalah maksud hadits Ali, JSir ,* d* (Maka beliau SAW

memalingkan leher Al Fadhl). Adapun riwayat Ath-Thabari dalam

hadits Ali menyebutkan, ,JI.',t 4s4t orE tsvt ,\++ tl:/j- S^aAr oG 1

f7r"',i:st ;1u,A $g ,?\1"*tJl.*t y h',,p yt J"iiJ*"',flt
't U'ot'1$:,ti i-s81Gl; tl:lo *,-1, -oyl e'Jttt ,'{o'+') J?
l[+l' W. @l Fadhl seorong pemuda tampan. Apabila wanita itu

datang dari satu arah, Rasulullah memalingkan wajah Al Fadhl ke
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arah lain. Apobila wanila ilu datang dari arah lersebut, maka

Rasulullah memalingkan wajah Al Fadhl ke arah yang lainnyo; dan

apobila wanita itu datang dari orah yang lain, maka Rasulullah

memalingkan wajah Al Fadhl dari arah tersebut Pada bogian

akhirnya Rasulullah bersabda, "Aku melihot seorang pemuda dan

pemudi yang masih belia, maka aku khawatir bila syetan masuk di
onlora keduanya.").

fr-t e",:, Oi *,ii ;iot qt ';t1 
lrrrurgguhnya fardhu Allah

mendapoti bapokku yang telah sangot tua). Dalam riwayat Abdul

Aziz dan Syu'aib disebutkan, 'd, ..1 o)[, e Ar A-i .if

(Sesungguhnya fardhu Allah atas hambo-hamba-Nya dalam haji).
Sementara dalam riwayat An-Nasa'i melalui jalur Yahya bin Abi
Ishaq dari Sulaiman bin Yasar disebutkan, tqTlr k'tii g.i 'ol

(Sesungguhnya bapakku telah didapati [dikenaiJ oleh [kewajibanJ
haji).

Semua riwayat yang dinukil dari Ibnu Syihab sepakat

menyatakan bahwa yang bertanya adalah seorang wanita, dan ia
bertanya tentang bapaknya. Namun, Yahya bin Abi Ishaq

menyebutkan dari Sulaiman bahwa para perawi yarg menukil darinya

sepakat untuk menyatakan bahwa yang bertanya adalah seorang laki-
laki. Kemudian mereka berbeda dalam menukil riwayat tersebut, baik

dari segi matan (materi hadits) maupun sanad-nya (silsilah perawi

yang meriwayatkan). Adapun perbedaan dari segi sanad tampak pada

gambaran berikut: Diriwayatkan dari Husyaim, dari Yahya bin Abi
Ishaq, dari Sulaiman, dari Abdullah bin Abbas. Diriwayatkan pula dari

Muhammad bin Sirin, dari Yahya bin Abi Ishaq, dari Sulaiman, dari

Al Fadhl. Kedua jalur periwayatan ini dikutip An-Nasa'i. Lalu Ibnu

Aliyah meriwayatkan dari Yahya bin Abi Ishaq, dari Sulaiman, bahwa

salah seorang dari dua putra Abbas 
-mungkin 

Al Fadhl dan mungkin
pula Abdullah- telah menceritakan kepadaku.
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Sedangkan perbedaan dari segi matan nampak jelas setelah

memperhatikan lafazh riwayat berikut: Husyaim berkata, 
'lU lA: ;-tt

'06 
€1 o\ ;J\it (Seorang laki-taki bertanya seraya mengatoknn,

"sesungguhnya bapakku meninggal dunia.").lbnu Sirin berkata, ,6j

';X "l'* Ji'ul i,iui S;t (Seorang taki-taki datang lalu berkate,

"Sesungguhnya ibuku telah lanjut usia."). Sedangkan tbnu Aliyah

berkata, ii i1 ,ti "ol ,Jui Sii oei 6rorong laki-laki datang dan

berksta, "Sesungguhnya bapakku otou ibuku."). Semua perawi

tersebut diselisihi oleh riwayat Ma'mar dari Yahya bin Abi lshaq, d!

qi * dL ifp (Sesungguhnyo seorang wanita bertanya tentang

ibunya). Semua perbedaan ini bersumber dari Sulaiman bin Yasar.

Untuk itu, kami ingin melihat lafazh yang dinukil oleh perawi selain

dia, dan ternyata Kuraib telah meriwayatkannya dari Ibnu Abbas, dari

Hushain bin Auf Al Khats'ami, dia berkata , k ril g.i 11 .iir 
'J?: 

U ,'Ci
t*J pltcu berkato, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya bapakku telah

dilrenai kewajiban haji."). Demikian pula Al Khurasani yang telah

meriwayatkan; telah diriwayatkan dari Abu Al Ghauts bin Hushain Al
Khats'ami, yri & Uu y ,f &3 y h, * ,4, ;til 'efii

(bahwasanya dia memintafatwa kepada Nabi SAW tentang haji yang

t e I ah me nj ad i kew aj ib an b ap aknya).

Kedua riwayat ini dinukil oleh Ibnu Majah. Riwayat pertama

memiliki sanad yang lebih kuat. Hal ini sesuai dengan riwayat

Husyaim bahwa yang bertanya adalah seorang laki-laki, dia

menanyakan tentang haji bapaknya. Selain itu, juga sesuai dengan

riwayat Ath-Thabrani melalui jalur Abdullah bin Syaddad dari Al
Fadhl bin Abbas,rS, "p "* 

Al'o1.iirr J't-j 6- ,Jti'rt 'tltl @eorang taki-

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya bapakku seoranglaki berkata,

yang tua.").
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Keduanya juga sesuai dengan riwayat mursal dari Al Hasan
yang dinukil Ibnu Khuzaimah melalui jalur Auf dari Al Hasan, dia
berkata, I U *t'01 ,,]iui S+'t est Pt y in' ,,r.a :t l?:ril *
* n ii{*,]i !'r\i lfehh sampai kepadaku bahwa seorang laki-laki

datang kepada Rqsulullah SAI( dan berkata, "sesungguhnya bapakku
seorqng yang telah tua, hidup di masa Islam dan belum mengerjakan
haji."). Kemudian ia menukilnya melalui jalur Auf dari Muhammad
bin Sirin, dari Abu Hurairah seperti itu, hanya saja ia mengatakan

bahwa penanya tersebut bertanya tentang ibunya.

Saya (lbnu Hajar) katakan, riwayat ini sesuai dengan riwayat
Ibnu Sirin dari Yahya bin Abi Ishaq, seperti yang telah disebutkan.
Adapun menurut saya, dari seluruh jalur periwayatan ini, bahwa yang

bertanya adalah seorang laki-laki. Dia bersama anak perempuannya
juga mengajukan pertanyaan yang sama. Adapun yang ditanyakan
adalah bapak dan ibu laki-laki tersebut. Kesimpulannya, ini nampak
tersirat pada riwayat Abu Ya'la dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas,

dari Al Fadhl bin Abbas. Dia berkata, i.U"i:O i' ,r1t C, J'\'d?
,W")r-"oi "E) ,1tr {i!.Wn g;]ti'1;* ,irb 'i "*ir,,; *r;i,
,b ,.? 

"1r- 
og" ,!_* u,ir,pr y io' ,,r; 'Ct'ir! Ai9i,,ri+:

?t ?* (Aku sedang membonceng di belakang Nabi SAW, dan

[datangJ seorang Arab badui bersama anak perempuannyo yang
cantik. Makn Arab badui tersebut berusaha menampakkan anak
perempuannya kepoda Rasulullah SAW dengan harapon agar
Rasulullah menikahinya, sementora aku menoleh kepadanya. Lalu
Rasulullah SAW memegang kepalaku dan memutarnya. Beliau
senantiasa mengucapkan talbiyah hingga melempar jumrah Aqabah).

Atas dasar ini maka perkataan gadis itu, "sesungguhnya
bapakku", barangkali yang dimaksud adalah kakeknya, sebab

bapaknya saat itu ada bersamanya. Seakan-akan bapaknya
memerintahkan anak perempuannya untuk bertanya agar Nabi SAW
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mendengar suaranya dan melihatnya, dengan harapan beliau berkenan

menikahinya. Ketika Nabi SAW tidak berkenan menikahinya, maka

sang bapak bertanya tentang bapaknya, dan tidak ada halangan apabila

diajuga bertanya tentang ibunya.

Dari riwayat-riwayat ini dapat disimpulkan bahwa nama laki-

laki yang bertanya adalah Hushain bin Auf Al Khats'ami. Adapun

keterangan dalam riwayat lain yang mengatakan bahwa laki-laki

tersebut bernama Ghauts bin Hushain, adalah lemah sanad-nya.

Barangkali riwayat itu seharusnya berbunyi, "Diriwayatkan dari Abu

AI Ghauts Hushain...", namun ditambahkan kata "bin". Atau mungkin
juga Abu Ghauts saat itu bersama bapaknya, yaitu Hushain, lalu ia
mengajukan pertanyaan sebagaimana yang ditanyakan oleh bapak dan

saudara perempuannya.

Pertanyaan tentang masalah ini telah diajukan pula oleh orang

lain, yaitu Abu Razin Al Uqaili, yang bernama Laqith bin Amir.

Dalam kitab-kitab Sunan dan kitab Shahih lbnu Khuzaimah

disebutkan dari hadits Abu Razin, dia berkat u, "$ "* gri'ttt,r1r'J"|j S-

"r.'e$ qrl V 'd, ;J'i't i'1,1i tl '{at '€pt " I (wahai Rasutuilah,

sesungguhnya bapakku telah tua, dia tidak mampu mengerjaknn haji
maupun umrqh. Beliqu bersabda, "Kerjakanlah haji dan umrah atas

nama bapakmu."). Ini merupakan kisah tersendiri. Barangsiapa

menyatukan antara kisah ini dengan kisah Al Khats'ami, maka ia telah

keliru.

Yt?t Jt *"1 ,4 rl*,t, (seorang yang telah tua tidak dapat

tetap di atas hewan tunggangan). Maknanya, sesungguhnya dia telah

diwajibkan mengerjakan haji karena masuk Islam, sedangkan

kondisinya seperti itu. Lafazh, '4;- 1 (tidak tetap), dalam riwayat

Abdul Aziz dan Syu'aib disebutkan dengan, UH of '6W" 1 (Tidak

mqmpu untuk tegak). Pada riwayat Ibnu Uyainah disebutkan,'',J-,7Li-|!

&')t * (Tidak dapat berpegang pada pelana unta). Sedangkan
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dalam riwayat Yahya bin Abi Ishaq diberi tambahan, '+ iis:.t:, tt11

C'ii bf Qika aku mengikatnya, aku khowatir dia okan mati).

Demikian juga yang tercantum dalam Mursal Al Hasqn dan hadits

Abu Hurairah yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah, & uri'f::.t:, tt11

'ilhi'ol '+ Y,?t (Apabila aku mengikatnya dengan tali di atas

hewan tunggangan, maka aku khawatir akan membunuhnya).

Berdasarkan riwayat ini dapat dipahami bahwa orang yang mampu

melaksanakan haji selain kedua kondisi ini, yaitu dapat duduk dengan

tetap di atas hewan tunggangan dan tidak dikhawatirkan akan

mengalami hal yang tidak diinginkan bila diikat di atas kendaraan,

maka tidak ada keringanan baginya untuk dihajikan oleh orang lain.
t"- I t ili

ta!: etil (apakah aku mengerjakan haji atas namanya). Yakni,

apakah aku boleh menggantikannya dan mengerjakan haji untuknya?

Dalam riwayat Abdul Aziz disebutkan, '{, qrlJ""fi l,lpakah boleh

seseorang melalesanakan haji atas namanya). Dalam hadits Ali
disebutkan, '6 "oi-"$ (Apakah mencukupi [sahJ baginya).

{i ;Jtt (betiau bersabda, "Ya").Dalam hadits Abu Hurairah

disebutkan , 'Ai.|'*'#i (Kerjakanlah haji atas nama bapakmu).

Pelaiaran vans dapat diambil

1. Diperbolehkan melaksanakan haji atas nama orang lain.

2. Golongan Hanafiyah menjadikan keumuman hadits tersebut

sebagai dalil tentang bolehnya melaksanakan haji atas nama

orang lain meskipun dia sendiri belum menunaikan haji. Akan
tetapi mayoritas ulama tidak berpendapat demikian, mereka

hanya membolehkan orang yang telah melaksanakan haji untuk

dirinya sendiri. Lalu mereka berdalil dengan hadits Ibnu Abbas,

*'*/ri ,'Jut zi:*'* &"'r.j a\ *t * iu' ,p ,]rlti

3[Y2 - FATIIT'L BAARI



3.

bF f gt jT ,f y ,,Sa 'y 
' 

jfi s'o-a (Sesungguhnya

Nabi SAW melihat seorang laki-laki mengucapkan talbiyah atas

namq Syubrumah, maka beliau SAVfi bertanya, "Apakah engknu

telah mengerjakan haji untuk dirimu sendiri?" Orang itu

menjawab, "Tidak [belumJ." Beliau bersabda, "Jadikan haii ini

untuk dirimu, kemudian kerjakan haii untuk Syubrumah.").

Hadits ini dijadikan dalil bahwa istitha'ah (kemampuan) itu

dapat dipenuhi oleh orang lain, sebagaimana dapat dipenuhi

sendiri. Akan tetapi sebagian ulama madzhab Maliki

berpendapat sebaliknya, "Barangsiapa tidak mampu

mengerjakan sendiri, maka tidak ada kewajiban atasnya".

Sesungguhnya haji adalah ibadah badaniyah (fisik), maka tidak

boleh diwakili sebagaimana halnya shalat. Sementara Ath-

Thabari dan ulama lainnya menukil ijma' bahwa shalat adalah

ibadah yang tidak dapat diwakili. Mereka berkat4

"sesungguhnya ibadah itu diwajibkan sebagai ujian, dan yang

demikian itu tidak terdapat pada ibadah badaniyah (fisik)

kecuali dengan memayahkan badan yang akan tampak darinya

suatu ketaatan atau pembangkangan. Berbeda dengan ibadah-

ibadah maliyah (harta), dimana ujiannya terlihat dalam

berkurangnya harta. Hal ini dapat dilakukan sendiri maupun

oleh orang lain."

Argumentasi ini dijawab bahwa menganalogikan haji kepada

shalat tidak dapat dibenarkan, sebab haji adalah ibadah maliyah

dan badaniyah sekaligus. Maka, menganalogikannya kepada

shalat tidak lebih kuat dibandingkan dengan menganalogikannya

kepada zakat. Oleh sebab itu, Al Maziri berkata, "Barangsiapa

menganggap hukum ibadah badaniyah lebih dominan pada

ibadah haji, maka ia menyamakan hukumnya dengan shalat; dan

barangsiapa menganggap hukum ibadah maliyah lebih dominan,

maka ia telah menyamakan hukumnya dengan sedekah."
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Para ulama madzhab Hanafi membolehkan untuk melaksanakan

haji atas nama orang lain apabila dia mewasiatkannya. Namun,

mereka tidak memperbolehkan yang demikian itu pada ibadah

shalat. Adapun pembatasan "cobaan" hanya pada orang yang

melakukan secara langsung tidak dapat diterima, sebab hal itu
juga didapatkan pada orang yang memerintahkan, dimana ia
telah mengeluarkan harta untuk biaya orang yang melaksanakan

haji atas namanya.

Al Qadhi Iyadh berkata, "Tidak ada alasan pada hadits di bab ini
bagi mereka yang tidak sependapat, sebab makna kalimat
'Sesungguhnya fardhu Allah kepada para hamba-Nya... dan

seterusnya' adalah sesungguhnya kewajiban dari Allah kepada

para hamba-Nya untuk menunaikan haji dengan syarat mampu
(istitha'ah) telah menghalangi keadaan bapakku yang tidak
memiliki kemampuan, maka apakah aku boleh
menggantikannya? Yakni, apakah hal itu boleh aku lakukan?
Atau, apakah hal itu bermanfaat? Maka, beliau bersabda, 'Yo'."
Akan tetapi perkataan Iyadh ditanggapi bahwa pada sebagian
jalur periwayatan hadits tersebut terdapat penegasan mengenai

pertanyaan tentang sah tidaknya perbuatan itu.

Pada sebagian jalur periwayatan Imam Muslim disebutkan,
"Sesungguhnya bapakku dikenai fardhu Allah dalam hal haji".
Dalam salah satu riwayat Imam Ahmad disebutkan, "Haji telah

diwajibkan atosnyo". Lalu sebagian ulama mengklaim bahwa

kisah tersebut khusus bagi wanita Khats'amiyah sebagaimana

bolehnya menyusui orang yang telah dewasa hanya khusus bagi
Salim, mantan budak Abu Hudzaifah. Pendapat ini diriwayatkan
oleh Ibnu Abdil Barr. Akan tetapi ditanggapi bahwa kaidah
dasar mengatakan; suatu nash tidak khusus bagi individu
tertentu (kecuali ditemukan dalil yang mengkhususkannya).

Lalu sebagian mereka mengatakan, dalil yang menyatakan

bahwa hukum itu berlaku khusus adalah riwayat yang dikutip
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oleh Abdul Malik bin Hubaib 
-penulis 

kitab Al Wadhihah-
melalui dua sanad yang mursal dengan tambahan, Al * V

'o:JiJ. lj.\ (Kerjakanlah haji atas namanya, dan ini tidak berlaku

bagi seorang pun sesudahnya). Akan tetapi riwayat ini tidak
dapat dijadikan hujjah, sebab sanad-nya lemah di samping juga

mursal. Selain itu, bertentangan dengan sabda beliau SAW
dalam hadits Abu Juhainah yang telah disebutkan pada bab,

"Tunaikanlah Hak Allah, Sesungguhnya Allah Lebih Berhak
untuk Ditepati".

Sebagian ulama mengklaim bahwa yang demikian itu berlaku
khusus bagi anak yang menghajikan orang tuanya. Al Qurthubi
berkata, "lmam Malik berpendapat bahwa makna zhahi hadits

Al Khats'amiyah bertentangan dengan makna zhahk Al Qur'an.
Oleh sebab itu, dia lebih berpegang dengan makna zhahir Al
Qur'an, dimana tidak diragukan lagi bahwa makna zhahir Al
Qur'an lebih kuat karena dinukil secara mutawatir. Di samping

itu, perkataan tersebut diucapkan oleh seorang wanita yang

menduga-duga." Selanjutnya dia berkata, "Tidak boleh
dikatakan bahwa Nabi SAW telah menjawab pertanyaan wanita
itu. Seandainya dugaannya keliru, niscaya Nabi SAW akan

menjelaskan kepadanya, karena kami mengatakan bahwa
sesungguhnya beliau hanya menjawab perkataannya,'Apakah
aku (boleh) melaksanakan haji atas namanya?' Maka beliau
bersabda, 'Kerjakanlah haji atos nama bapabnu' . Hal itu
disebabkan antusiasnya untuk memberikan kebaikan dan pahala

kepada bapaknya." Akan tetapi, pandangan ini ditanggapi bahwa
persetujuan beliau merupakan hujjah yang tidak dapat

dipungkiri.

Adapun keterangan yang diriwayatkan Abdunazzaq dari hadits

rbnu Abbas, ff, i\j- d t? ftii'o,i *rt|* € (Kerjakanlah

haji atas nama bapakmu. Jika hal itu tidak menambah kebailun
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untuknyo, niscayo tidak akan menambah keburukannya), telah

dinyatakan oleh para ahli hadits sebagai riwayat yang syadz; dan

meski dikatakan statusnya shahih, tetap tidak dapat dijadikan

sebagai hujjah bagi mereka yang tidak sependapat dengan

jumhur ulama.

Makna zhahir kisah wanita Khats'amiyah merupakan dalil bagi

jumhur ulama yang berpendapat bahwa barangsiapa

menghajikan orang lain, maka haji tersebut untuk orang yang

diwakili. Berbeda dengan pandangan Muhammad bin Al Hasan,

"sesungguhnya haji tersebut untuk orang yang mewakili

sedangkan orang yang diwakili mendapatkan pahala atas nafkah

yang dikeluarkannya".

Para ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang dihajikan

oleh orang lain, kemudian ia mampu untuk menunaikan hajinya

sendiri. Mayoritas ulama mengatakan bahwa haji tersebut tidak

sah, karena harapan untuk mengedakan haji sendiri belum pupus

dari dirinya. Sementara Imam Ahmad dan Ishaq berkata, "Dia

tidak wajib mengulangi haji agar tidak mengakibatkan adanya

kewajiban haji sebanyak dua kali."

Ulama yang membolehkan mewakili orang lain dalam

pelaksanaan haji sepakat bahwa yang demikian itu tidak sah

kecuali apabila orang yang diwakili telah meninggal dunia atau

mendapat halangan tetap. Adapun orang yang sakit tidak dapat

diwakili, karena masih ada harapan untuk sembuh. Demikian

pula orang gila, karena masih ada harapan untuk sadar; atau

orang dipenjara, karena masih ada harapan untuk dibebaskan;

dan tidak pula orang miskin, karena mungkin ia menjadi

berkecukupan.

Bolehnya membonceng atau mengiringi.

Wanita boleh menaiki satu hewan tunggangan bersama laki-laki.

Sikap tawadhu' (rendah hati) Nabi SAW.

4.

5.

6.
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7,

8.

Kedudukan Al Fadhl bin Abbas di sisi Nabi SAW.

Larangan melihat wanita-wanita yang bukan mahram serta

memelihara pandangan. Iyadh berkata, "sebagian ulama
mengatakan bahwa yang demikian itu tidak wajib kecuali

apabila dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah." Lalu dia
berkata, "Menurutku, bahwa perbuatan Nabi yang memalingkan

wajah Al Fadhl merupakan larangan yang lebih tegas daripada

sekedar perkataan." Kemudian dia berkata, "Barangkali Al
Fadhl tidak memandang dengan pandangan yang perlu
diingkari, akan tetapi dikhawatirkan apabila dia akan terjerumus

ke arah itu, atau kejadian ini berlangsung sebelum turunnya
perintah menj ulurkan j ilbab."

Memisahkan antara laki-laki dan perempuan karena khawatir
terjadi fitnah.

Wanita boleh berbicara dan memperdengarkan suaranya kepada

laki-laki yang bukan mahram apabila sangat dibutuhkan; seperti
meminta fatwa tentang ilmu, hukum ataupun muamalah
(interaksi sosial).

Wanita boleh menyingkap wajahnya saat ihram. Imam Ahmad
dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu
Abbas bahwa Nabi SAW bersabda kepada Al Fadhl ketika
menutup wajahnya pada hari Arafah, 'r:;;.t'* *3W U?t-t:6
ti * ULJ.j (lni adalah hari apabila seseorang menahan

[memeliharal pendengaran, pandangan dan penglihatannya,
niscaya akan diampuni baginya).

Diperbolehkannya perwakilan dalam menanyakan urusan ilmu,
sehingga seorang wanita boleh mewakili laki-laki.

Wanita mengerjakan haji tanpa mahram.

Keberadaan mahram tidak termasuk cakupan kata '.sabil,,
(sarana perjalanan) yang dipersyaratkan pada pelaksanaan haji.

9.

10.

ll.

t2.

13.

14.
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15.

16.

Akan tetapi, penjelasan terdahulu yang menyatakan wanita

tersebut bersama bapaknya dapat menolak kesimpulan ini.

Berbuat baik kepada orang tua serta perhatian terhadap urusan

keduanya dan melakukan kemaslahatan untuk keduanya berupa

membayar utang, memberi pelayanan, nafkah serta hal-hal lain,

baik dalam urusan agama maupun dunia.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa umrah itu tidak wajib, karena

wanita Khats'aimiyah tidak menyebutkannya. Akan tetapi tidak

ada alasan dalam hal tersebut, karena tidak ditanyakannya hal

itu bukan berarti tidak wajib, sebab hukumnya dapat diambil

dari hukum haji, selain ada kemungkinan bahwa bapaknya telah

menunaikan umrah sebelum itu. Di samping itu juga, pertanyaan

tentang haji dan umrah telah tercantum dalam hadits Abu Razin.

Ibnu Al Arabi berkata, "Hadits wanita Khats'amiyah merupakan

dasar hukum tersendiri dalam masalah haji yang keluar dari

kaidah baku dalam syariat, yaitu tidak ada bagi manusia kecuali

apa yang dia usahakan. Hal ini sebagai bentuk kasih sayang

Allah terhadap para hamba-Nya untuk mendapatkan apa yang

telah luput darinya melalui perantara anak dan hartanya".

25. Haji Bagi Anak-anak

t:{" \t n, .,;3
zO ,

r'4F e&
Jt 'd; :'Jv a/ o-,i / :, * *
j ^lLht .uUt C,i'ri 4,iri

.ut

1856. Dari Ubaidillah bin Abu Yazid, dia berkata, "Aku

mendengar Ibnu Abbas RA berkata, 'Nabi SAW mengutusku 
-atau
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memberangkatkanku lebih dahulu-bersama orang-orang yang

lamban dari Muzdalifah pada malam hari'."

6&, l' Jb Ji ):r,.ia, ; -^11 
l' * i yt * ,f

iri & 7i -'J-;lt L'?v "u'r- ',*f :Ju t;#L \t *,

1857. Dari Ubaidillah bin Utbatr bin Mas'ud bahwa Abdullah
bin Abbas RA berkata, "Aku datang 

-sedang 
aku hampir mencapai

usia baligh- dengan mengendarai unta betina milikku, dan

Rasulullah SAW berdiri shalat di Mina, hingga aku berjalan di
hadapan sebagian shaf pertama. Kemudian aku turun dan unta itu pun
merumput. Aku masuk ke dalam shaf bersama orang-orang di
belakang Rasulullah SAW." Yunus berkata dari Ibnu Syihab, ..Di

Mina pada haji Wada'."

:JtiL-/ 17.il1 f
. o ol t c. ..7.q y d/t utj

1858. Dari As-Sa'ib bin Yazid,, dia berkata, "Aku dibawa
menunaikan haji bersama Rasulullah SAW, sedangkan ketika itu aku

berusia tujuh tahun."

az^,

*s:o '' P yt )-t ( €-C
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,i-, oi, 1. i.'*14ier ,* dt

, o . 'r,l . c 'o1, o, o c. I l, .
l:^lrs, :JL, ',^>rl {c _{ -!r>*Jt -rc
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1859. Dari Al Ju'aid bin Abdurrahman, dia berkata, "Aku
mendengar Umar bin Abdul Azizberkata kepada As-Sa'ib bin Yazid

dan dia telah dibawa menunaikan haji bersama rombongan Nabi SAW

yang lamban."

Keterangan Hadits:

(Bab haji bagi anak-anak\, yakni tentang pensyariatannya.

Seakan-akan hadits yang membahas masalah ini tidak memenuhi

kriteria hadits shahih dalam kitab Shahih Bukhari. Hadits yang

dimaksud adalah riwayat yang dinukil Imam Muslim melalui jalur

Kuraib dari Ibnu Abbas, dia berkata , yt'J't-i [ ,Uuri q *"af;r Uit

7i lt,p- 'jd fte, r.{i (Seorangwanita mengangkat anak kecilnya

lalu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah ada haji bagi [onak] ini?"
Beliau bersabda, "Ya, don bagimu pahalanya.").

Ibnu Baththal berkata, "Para ahli fatwa sepakat bahwa anak

kecil tidak dikenai kewajiban haji sampai dia baligh. Apabila dia

dibawa menunaikan haji, maka hukumnya adalah sunah, menurut
jumhur ulama. Sementara Abu Hanifah berpendapat, bahwa ihramnya

tidak sah dan tidak dikenai sanksi apabila melanggar larangan ihram.

Akan tetapi, ia dibawa menunaikan haji sebagai sarana latihan."

Sebagian ulama mengemukakan pandangan yang terkesan

ganjil, mereka berkata, "Apabila anak kecil mengerjakan haji, maka

dianggap sah hajinya (haji wajib) berdasarkan makna zhahir sabda

beliau yang mengiyakan untuk menjawab pertanyaan, 'Apakah bagi

(anak) ini ada haji?"'
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Ath-Thahawi berkata, "Dalam hadits ini tidak ada dalil
menunjukkan ke arah itu. Bahkan dalam hadits itu terdapat dalil
pendapat yang menafikan kewajiban haji bagi anak kecil, sebab

Abbas 
-perawi 

hadits ini- berkata, 'Siapa saja anak kecil
dibawa keluarganya untuk menunaikan haji, lalu dia mencapai

baligh, maka dia wajib menunaikan haji lagi'."

yang

bagi

Ibnu

yang

akil

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits; pertama

adalah hadits Ibnu Abbas, dia berkata, 'Nabi SAW mengutusku pada

kelompok yang lamban." Adapun dalil yang dijadikan landasan dalam

hal ini adalah umur Ibnu Abbas yang belum mencapai usia baligh
pada waktu itu. Atas dasar ini, maka Imam Bukhari menyebutkan

hadits lain yang tegas menyatakan bahwa Ibnu Abbas saat itu
mendekati usia baligh. Lalu dia menjelaskan melalui riwayat mu'allaq
bahwa kejadikan itu berlangsung pada saat haji Wada'. Hal ini telah
disebutkan pada bab, "Kapan Pendengaran Anak Kecil terhadap suatu

Riwayat Dianggap Sah" dalam pembahasan tentang ilmu, dan pada

bab "Sutrah (Pembatas) bagi Orang Shalat" dalam pembahasan

tentang shalat.

Riwayat Yunus yang disebutkan dengan sanad yang mu'allaq
telah disebutkan secara maushul oleh Imam Muslim melalui jalur Ibnu

Wahab dengan lafazh, *t y i' .,La lt ,;'i,t:: )V ,P H'pi fi
glir z*> e qr;;- golr*asanyo dio aotong ir*" 

^ergendoroi
himar, dan Rasulullah SAW sedang melalrsanakan shalat di Mina
pada saat haji Wada ). Riwayat ini sekaligus merupakan hadits kedua

di bab ini, sedangkan hadits ketiga: €, € (aku dibawa menunaikan

haji). Demikian yang dinukil oleh mayoritas perawi, yakni dalam

bentuk kata kerja pasif (majhal). Sementara Ibnu Sa'ad Al Waqidi
meriwayatkan dari Hatim, ;t €) '4, Qbuku membqwaku

menunaikan haji). Sementara dalam riwayat Al Fakihi melalui jalur
lain dari Muhammad bin Yusuf, dari As-Sa'ib disebutkan, u,f d.*
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(Bapakku membawaku menunaikan haji). Kedua riwayat ini mungkin

dipadukan, bahwa dia mengerjakan haji bersama kedua orang tuanya.

Lalu Imam ArTirmidzi menambahkan dari Qutaibah, dari Hatim, .rl

9rS3Sr'z$; 
(Pada haji Wada').

',4' ,y e:L; n oi;, \i. i 7rut.si. i"i,:, * i;e'd;
'& 

f iO' ,,I.a (aku mendengar Umar bin Abdul Aziz berkata kepada

As-So'ib bin Yazid, dqn dia [As-Sa'ibJ telah dibawa mengeriaknn haji

bersama rombongan Nabi SAW yang lamban)- Dalam riwayat ini

tidak disebutkan perkataan Umar dan tidak pula jawaban As-Sa'ib.

Seakan-akan dia menanyakan kepada As-Sa'ib tentang ukuran mud,

yang akan disebutkan pada pembahasan tentang kafarat (tebusan)

melalui jalur Utsman bin Abi Syaibah dari Al Qasim bin Malik

melalui sanad ini, ,'6i, tli'{j y b, ,P )u J't : y eirbl o'k

",? . .,iFt * j * i: e lJ-y (Biasanya satu sha' pada maso Rasulullah

iO, ,aoioi ,o,u sepertiga mud. Lalu ditambqh pada zaman (Jmar

bin Abdul Aziz).

Al Ismaili menambahkan melalui jalur ini, €)e i1 ,;rlt S'ii

ite sit 'pi y il, ,p ',;, ,y rJ Gs-sc'ib bertata, "Aku tetah

dibawa menunaikan haji bersama kelompok yang lemah dari

rombongan Nabi SAW, sedang oku masih anak-anak).

26.Haii Bagi Wanita
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1860. Ahmad bin Muhammad berkata kepadaku, Ibrahim telah

menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari kakeknya, "Umar RA

telah mengizinkan para istri Nabi SAW (melaksanakan haji) pada haji

terakhir yang dia laksanakan. Dia mengutus Utsman bin Affan dan

Abdurrahman bin Auf bersama mereka."

1861. Dari Aisyah binti ffralh ah, d'ariairyuf, U*rnrf Mukminin

RA, dia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, tidakkah kami

berperang dan berjihad bersama kalian?' Beliau bersabda, 'Akan

tetapi sebaik-baik jihad adalah haji, haji yang mabrur'." Aisyah

berkata, "Aku tidak meninggalkan haji sesudahnya ketika aku

mendengar hal ini dari Rasulullah SAW."

:Jc t4L \t *, ,-,"V it * u,tb / ;; y t-.i ;
,(F q: t;i;r;t'lk \ ,&') *i,, * ;jJtie
:t J'-, C- ,J*, lw ex w') \L 

"tr, w'"tr+ \':',i6 
,loir q; G,r;b ,\k'),k # €t';i"ti ;rf ;ir

.tai 6.,71
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1862. Dari Abu Ma'bad (mantan budak Ibnu Abbas), dari Ibnu

Abbas RA, dia berkata, "Nabi SAW bersabda, 'Tidaklah seorang

wonita bepergian melainkan bersama mahramnya, dan tidaklah

seorang lakiJaki masuk kepadanya kecuqli wanita itu bersama

mahromnya'. Seorang laki-laki berkata, 'Wahai Rasulullah,

sesungguhnya aku ingin keluar bersama pasukan perang ini dan ini,

sedangkan istriku ingin menunaikan haji'. Maka, beliau SAW

bersabda,' P er gilah (untuk me nunaikan haj i) be r s amanya'."

1863. Dari Atha', dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Ketika

Nabi SAW kembali dari haji, beliau bersabda kepada Ummu Sinan Al
Anshariyah, 'Apa yang menghalangimu untuk mengerjaknn haji?'

Ummu Sinan berkata, 'Abu fulan 
-yakni 

suaminya- memiliki dua

unta, ia mengerjakan haji dengan menggunakan salah satunya,

sedangkan unta yang lain digunakan untuk menyiram kebun kami'.

Beliau bersabda, 'sesungguhnya umrah di bulan Ramadhan

menyamai haji bersamaku'." Ibnu Juraij meriwayatkannya dari Atha',

"Aku mendengar Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi SAW.

Ubaidillah meriwayatkan dari Abdul Karim, dari Atha', dari Jabir,

dari Nabi SAW."
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1864. Dari Qaza'ah (mantan budak Ziyad), dia berkata, "Aku
mendengar Abu Sa'id -dia telah melakukan peperangan bersama

Nabi SAW sebanyak dua belas peperangan- berkata, 'Empat perkara

yang aku dengar dari Rasulullah SAW 
-atau 

dia berkata, diceritakan

dari Nabi SAW- kesemuanya menakjubkan dan membuatku

terkesan; yaitu (l)hendaklah seorang wanita tidak bepergian sejauh
perjalanan dua hari dan tidak bersama suami atau mahramnya,

(2)tidak ada puasa pada dua hari (raya), yaitu Idul Fitri dan ldul
Adha, (3)tidak ado shalat setelah dua shalat; yaitu setelah shalat

Ashar hingga matahari terbenam dan setelah shalat Subuh hingga

matahari terbit, (4)dan tidak dipersiapkan perjalanan kecuoli ke tigo
masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidku (Masjid Nabowi [MadinahJ)
dan Masjid Al Aqsha';'

Keteransan Hadits:

(Bab haji bagi wanita), yakni apakah ada syarat lain selain apa

yang disyaratkan kepada laki-laki atau syarat keduanya sama? Dalam
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bab ini, Imam Bukhari telah menyebutkan sejumlah hadits, yang

pertama adalah:

ljr #i- * o:ii6 :i, c y..i e etrtdn y'i'Gi S.'Jv:
|5i ,W y- Fr e*j yht 

'b"'4t 
gil\ nb hr ',gt-+tLAr

flt 
'*s 3tb i o'.;L "6a; @hmad bin Muhammad berkata

kepadaku, lbrahim telah menceritakan kepada kami dari bapaknya,

dari kakeknya, dia berkata, "Umar 
-yakni lbnu Khaththab- RA

telah mengizinkqn kepada para istri Nabi SAW pada haji terakhir
yang dia laksanakan. Dia (Umar) mengutus Utsman bin Affan dan

Abdurrahman bersama mereka). Demikian Imam Bukhari
menyebutkannya secara ringkas. Al Ismaili dan Abu Nu'aim tidak
menyebutkan jalur periwayatan lain dari hadits ini. Al Humaidi
menukil dari Al Barqani bahwa Ibrahim adalah lbnu Abdurrahman bin
Auf. Al Humaidi berkata, "Akan tetapi pernyataan ini perlu ditinjau
kembali, dan Abu Mas'ud tidak menyebutkannya."

Hadits tersebut telah dikenal, lbnu Sa'ad dan Al Baihaqi telah

menyebutkannya dengan panjang lebar. Sementara Al Mughlathai

mengatakan bahwa yang menjadikan Al Humaidi sangsi hanya

berkisar tentang penisbatan Ibrahim. Dia berkata, o'Yang dimaksudkan

AI Barqani dengan perkataannya 'Ibrahim' adalah kakek Ibrahim
yang tidak disebutkan namanya dalam riwayat Imam Bukhari. Maka,

Al Humaidi mengira bahwa yang dimaksud adalah Ibrahim yang

disebutkan pada awal sanad. Tetapi sebenamya dia adalah kakeknya,

sebab nama lengkapnya adalah Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin
Abdunahman bin Auf."

Secara zhahir kalimat "Umor mengizinkan" termasuk riwayat
Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf dari Umar dan orang yang

disebutkan bersamanya. Pertemuan Ibrahim dengan Umar merupakan

perkara yang mungkin, sebab usianya saat itu di atas l0 tahun.

Bahkan, Ya'qub bin Abi Syaibah dan lainnya memastikan bahwa

Ibrahim telah mendengar langsung riwayat tersebut dari Umar. Akan
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tetapi Ibnu Sa'ad meriwayatkannya dari Al Waqidi, dari Ibrahim bin
Sa'ad, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Abdunahman bin Auf, dia
berkata, "Umar telah mengutusku." Namun, riwayat Al Waqidi tidak
dapat dijadikan dalil.

AI Baihaqi juga meriwayatkan melalui jalur Abdan dan Ibnu
Sa'ad dari Al Walid bin Atha' bin Al Aghan Al Makki, keduanya dari
Ibrahim bin Sa'ad dengan redaksi yang sama seperti yang dikatakan
oleh Al Azruqi. Ada pula kemungkinan Ibrahim telah menghafal asal

kisah ini, tetapi perinciannya telah diterimanya dari bapaknya, maka
tidak ada perbedaan dalam kedua riwayat ini. Kemungkinan inilah
yang menjadi rahasia mengapa Imam Bukhari hanya menyebutkan
asal kisah tersebut dan tidak menukil kelanjutannya.

fj, 
'*3 (dan Abdurrahman). Abdan menambahkan,

"Abduruahman bin Auf '.Utsman menyerukan, ..perhatikanlah, jangan
ada seorang pun yang mendekat dan melihat kepada mereka (kaum
wanita)." Mereka berada dalam tandu di atas unta (sekedup). Apabila
rombongan singgah, dia menempatkan kaum wanita di bagian atas
jalan dan tidak ada seorang pun yang naik ke tempat mereka. Lalu,
Abdunahman dan Utsman singgah di bagian bawah jalan.

Pada salah satu riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan , '$-'o|;b ot<5

W ;,.olt '.*,t WU,1 (Maka lltsman berjalan di depan mereka

[kaum wanital sedangkan Abdurrahman bin Auf berjatan di belakang
mereka). Dalam riwayatnya yang lain disebutkan, ,,Di atas tandu
mereka terdapat thayalisah (sejenis pakoian) hijau,,. Dalam sanad-
nya terdapat Al Waqidi.

Ibnu Sa'ad meriwayatkan melalui sanad yang shahift melalui
jalur Abu Ishaq As-Subai'i, dia berkata, 'a,Uj:t iO' ,Y. Ctir;.c-,_r,

:4t ,y: ,;-lgt ,Llb dp e|hrt (Aku melihat para istri Nabi

sAW mengerjakan haji di dalam tandu yang di atasnyo terdapat
thayalisah, pada zaman Al Mughirah), yakni Mughirah bin Syu,bah.

TATIIUL BAARI - 3I7



Secara zhahir yang dimaksud adalah masa pemerintahan Al Mughirah

di Kufah atas perintah Muawiyah. Hal ini berlangsung pada tahun 50

H atau sebelumnya.

Ibnu Sa'ad juga meriwayatkan dari hadits Ummu Ma'bad Al
Khuza'iyah, dia berkata, :Lrrb'fr ilrv € f )t 1't#') ot^!L U-i')

"oo ,r,t',* *n ,:--rif Pi y ht 
'v.'nfr lAku metihat

[Jtsman dan Abdurrahman bin Auf pada maso pemerintahan (Jmar,

keduanya mengerjakan haji [mengawalJ para istri Nabi SAW, lalu

mereka singgoh di Qudaid. Lalu aku mqsuk menemui mereka, sedang

mereka berjumlah delapan orong).

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari hadits Aisyah, e. oUi;L t:st:"'t'oafr

'd qy is? ttj ;d6'd;t '*i-3\r.V 6r'{4 JEOi si ,iut'gj'
*t Y in' ,,p "4t fr. V ,t Ll* @ot *osanya mereka meminta

izin kepada Utsman pada saot haji, maka dia berkata, "Aku okan

membawa kalian menunailun ibadah haji." Maka dia membawa kami

semuanya mengerjakan ibadah haji kecuali Zainab, dimana dia teloh

meninggal dunia. Juga Saudah, karena diq tidak lreluar dari
rumahnya sepeninggal Nabi SAW).

Abu Daud dan Ahmad meriwayatkan melalui jalur Waqid bin

Abi Waqid Al-Laitsi dari bapaknya y.?, J,i '*i f tn' ,p Qr'tti
par ;#'i ojh :9r!jt y g (Sesungguhnya Nabi SAW bersabda

kepada pora istri beliau pada saot haji Wada, "lnilah, kemudian

timbul halangon fhashrJ. ")-

Ibnu Sa'ad menambahkan dari hadits Abu Hurairah, it . #
J?)'fi.;,s u<p r 'rfi 

'6J3;t?\t,ii;;- *t y ii,r j; ulr
Pt y in' ,* at lMal<a para istri Nabi SAW mengerjakan haji

lrecuali Saudah dan Zainab, keduanya berknta, "Hewan tunggangan

31E - FATIIT'L BAARI



tidak aknn menggerakkon [membawal komi setelah Rasulullah
SAW."). Sanad hadits Abu Waqid adalah shahih.

Sehubungan dengan ini Al Muhallab mengemukakan pendapat

yang terkesan ganjil. Dia mengklaim bahwa riwayat tersebut adalah
buatan kaum Rafidhah (Syi'ah) untuk melecehkan Ummul Mukminin
Aisyah RA atas sikapnya yang keluar ke Irak untuk mendamaikan
orang-orang yang berselisih, dan pada saat ini terjadi perang .,Jamal,,.

Namun sikap ini terlalu berani dalam menolak hadits-hadits shahih
tanpa dalil yang mendasarinya. Adapun alasan yang melegitimasi
sikap Aisyah, bahwasanya dia menakwilkan (memberi interpretasi)
hadits itu sebagaimana yang dilakukan oleh para istri Nabi SAW
lainnya, yaitu mereka tidak wajib menunaikan haji selain haji tersebut.
Penakwilan ini dalam pandangannya didukung oleh sabda Nabi sAW,
'r'*jltt 

H' :(/' 
'J$ 

,4 (Akan tetapi jihad paling utqma adalah

hoji dan umrah). Berdasarkan hal ini, maka Imam Bukhari
menyebutkannya pada bab di atas. Seakan-akan Umar belum
menentukan pendapat dalam masalah tersebut sebelumnya, kemudian
dia mengetahui bahwa yang demikian itu tidak dilarang, maka dia
mengizinkan mereka (para istri Nabi sAW) untuk menunaikan haji.
Pendapat ini diikuti oleh para sahabat yang disebutkan di atas dan
orang-orang yang tidak melakukan pengingkaran.

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari riwayat mursal Abu Ja,far Al
Baqir, dia berkata, i;"fitt dt &t * ht ,k ,;t t$i ,* €
(umar melarang para istri Nabi sAW mengerjakan haji dan umrah).
Sementara melalui jalur ummu Darda' dari Aisyah, dia berkata, 6n
a otii * iI ;t€ q ,? i";;lt, dt p (Jmor melarang kami

mengerjakan haji dan umrah hingga ketikn di akhir tahun

[pemerintahannya] dia mengizinkan kami). Riwayat ini sesuai dengan
hadits pada bab di atas. Hadits ini dijadikan dalil tentang
diperbolehkannya wanita untuk menunaikan haji tanpa disertai
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mahramnya. Hal ini akan dijelaskan secara mendetail pada hadits yang

ketiga.

Catatan

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Umar bin Abi Syaibah dari

Sulaiman bin Daud Al Hasyimi, dari lbrahim bin Sa'ad melalui sanad

lain, dia berkata: Telah diriwayatkan dari Az-Zuhri dari lbrahim bin

Abdurrahman bin Abi Rabi'ah, dari Ummu Kaltsum binti Abu Bakar,

dari Aisyah bahwa Umar memberi izin kepada para istri Nabi SAW,

maka mereka pun mengerjakan haji pada haji terakhir yang dilakukan

Umar. Ketika Umar berangkat dari Al Hashbah di akhir malam, maka

datanglah seorang laki-laki seraya memberi salam, lalu dia berkata, ;if
ty'oA $h :'$i s\ ga 'i'Jtit \JF" *iit ';1 oG (Di manakah

tempat Amirul mukminin singgah [menginap]? Maka seseorang

berkata kepadanya sedang aku mendengar, "Ini tempat dia singgah

[menginap]."). Maka orang itu beristirahat di tempat Umar menginap,

kemudian melantunkan syair:

Salam dan keberkahan dari Amir untukmu.

Tangan Allah pada kulit yang tercabik-cabik itu.

Aisyah berkata, "Beritahukan kepadaku tentang laki-laki itu!"

Maka mereka pergi kepadanya, tetapi tidak melihat seorang pun.

Maka Aisyah mengatakan, "sesungguhnya aku mengira ia berasal dari

bangsa jin."

Penjelasan hadits yang kedua:

'rlltab )f \i (tidakkah knmi berperang atau beriihad). Ini

merupakan keraguan dari perawi, yaitu Musaddad (g,rt, Imam

Bukhari). Abu Kamil meriwayatkan dari Abu Awanah (guru

Musaddad) dengan lafazh, # tF '11 gtaatctrah kami berperang

bersama kalian?). Al Karmani mengeluarkan pendapat yang terkesan
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ganjil, dia berkata, "Lafazh 'ghazwu' (perang) dan Jihad' tidak

memiliki makna yang sama, sebab 'ghazwu' adalah menuju

peperangan dengan sengaja, sedangkan Jihad' adalah mengorbankan

jiwa dalam pertempuran." Lalu dia berkata "'Atau lafazh kedua

merupakan penguat lafazh yang pertama." Seakan-akan dia mengira

bahwa huruf alif berkaitan dengan kata"naghzu"- Oleh sebab itu, dia

menjelaskan hadits itu berdasarkan bahwa lafa?h 'Jihad"

dianeksasikan dengan lafazh "ghozwtl' dengan menggunakan kata

penghubung "wow" (dan). Atau, dia menjadikan lafazh "au" (alau)

bermakna "wow" (dan). An-Nasa'i meriwayatkan melalui jalur Jarir

dari Hubaib dengan lafazh, r'$;t 'rlrrri t;s lf (Tidakkah kami

keluqr dan berjihad bersomamu?). Sementara dalam riwayat Ibnu

Khuzaimah melalui jalur Za'idah dari Hubaib juga seperti itu, tapi

diberi tambahan, J6i,,ri 
'Sil 

Sr4rrhr ',t n rt6 (Karena sesungguhnya

kami mendapati bahwa jihad merupakan amalan yang paling utama).

Dalam riwayat Al Ismaili melalui jalur Abu Bakar bin Ayyasy dari

Hubaib disebutkan, ")\7 * '6{t ,rV I 'jd {,fi €r11, }
(Seandainya kami berjihad bersamomu. Beliau berkato, "Tidak oda

jihad, akan tetapi haji yang mobrur.").

Pada bagian awal pembahasan tentang haji melalui jalur lGalid
dari Hubaib disebutkan dengan lafazh, J6'ii ';ldir;r4r cj (Kami

melihat jihad merupakan amalan poling utamo)- Tampak bahwa

perbedaan antara kedua lafazh tersebut berasal dari perawi, untuk itu
lafazh " au" (atau) adalah menunj ukkan keraguan.

t to, !. t.i)tF g g,Jt (haji, haji yong mabrur). Dalam riwayat Jarir

disebutkan, 33; et #t 'g {noii kc Boitullah adalah haji yang

mabrur). Pada pembahasan tentang jihad melalui jalur lain dari

Aisyah binti Thalhah disebutkan dengan lafazh, 
:(!1sJt d 'ojw:'tisiLr

Ut'635j-,Sut gara istri beliou meminto izin kepada beliau untuk

berjihad, maka beliau bersabda, "Cukuplah bagi kalian mengerjakan
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haji.")- Dalam riwayat Ibnu Majah melalui jalur Muhammad bin

Fudhail dari Hubaib disebutkan ,e,Ji $r4z ,t3r,r't i' 
'[;3 6-,'4i

'r';;rr;'Ejjl, ,yirg i i(e (Aku bertcnta, "Wahai Rosulullah, apakah

bagi wonita ada jihad?" Beliau bersobda, "Benar, jihad yang tidak

ado peperangan [yailuJ haji dan umrah.").

lbnu Baththal berkata "sebagian orang yang melecehkan

Aisyah sehubungan dengan peristiwa perang Jamal mengatakan

bahwa firman Allah, ',:i;"'; e o"itt (Dan tinggallah di rumah-rumah

knmu) menunjukkan larangan bepergian bagi para istri Nabi SAW.

Akan tetapi hadits ini menjadi bantahan terhadap pendapat mereka,

sebab beliau SAW bersaMA 'Aksn tetapi jihod paling utama...'. Hal

ini menunjukkan bahwa ada jihad bagi mereka, hanya saja haji dan

umrah itu lebih utama bagi mereka."

Namuru kemungkinan sabda beliau "Tidalt'ketika menjawab

perkataan mereka" "Tidakkah kami keluar dan berjihad bersamamu?",

yakni yang demikian tidaklah wajib atas kalian sebagaimana

diwajibkan atas kaum laki-laki. Beliau tidak bermaksud

mengharamkan hal itu atas mereka. Pada hadits Ummu Athiyah

disebutkan bahwa mereka biasa keluar dan mengobati orang-orang

yang terluka

Dari anjuran Nabi untuk mengerjakan haji, maka Aisyah dan

para istri lainnya menyimpulkan bolehnya mengerjakan haji secara

berulang kali bagi mereka, sebagaimana kaum laki-laki diperbolehkan

untuk jihad berkali-kali. Hal ini dijadikan pembatas cakupan

saManya, *Inilah, kemudian timbul halangan (hashr)", serta firman-

Ny4 "Don tinggallah di rumah-rumah kamu". Seakan-akan pada

awalnya Umar RA belum menentukan sikap dalam masalah tersebut,

kemudian dia melihat kekuatan dalil yang memperbolehkannya, maka

dia mengizinkan mereka (para istri Nabi) untuk mengerjakan haji di

akhir masa pemerintahannya. Kemudian Utsman langsung mengawal

mereka untuk menunaikan haji pada masa pemerintahannya.
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Sementara sebagian istri Nabi memilih untuk berpegang pada makna

lahiriah larangan tersebut, seperti yang telah dijelaskan.

Al Baihaqi berkata, "Pada hadits Aisyah ini terdapat petunjuk

bahwa yang dimaksud dengan hadits Abu Waqid adalah kewajiban

mengerjakan haji satu kali (bagi wanita) sama seperti laki-laki, bukan

larangan menunaikan haji lebih dari satu kali." Dalam hadits ini juga

terdapat petunjuk bahwa perintah untuk menetap di rumah tidak

bersifat wajib. Hadits Aisyah dijadikan dalil tentang bolehnya wanita

mengerjakan haji bersama orang-orang yang dipercayai meski bukan

suami atau mahram, seperti akan diterangkan lebih lanjut pada

pembahasan berikutnya.

Pembahasan hadits yang ketiga adalah sebagai berikut:

i ,,

* s,.i i (Dori Abu Ma'bad). Demikian Abdunazzaq

meriwayatkan dari Ibnu Juraij dan lbnu Uyainah dari Amr bin Abi

Ma'bad. Lalu diriwayatkan pula hadits lain dari Amr bin Abi Ma'bad

dengan sanad yang sama, seperti dinukil oleh Abduttazzaq dan

selainnya dari Ibnu Uyainah, dari beliau (Amr), dari Ikrimah, dia

berkata, "seorang laki-laki datang ke Madinah, maka Rasulullah

SAW bertanya kepadanya, 'Di mana engl<au menginap?' Orang itu

berkata, 'Di (rumah) Fulanah'. Beliau bertanya lagi,'Apakah engkau

menutup pintu yang menghubungkanmu dengannya? 
-sebanyak 

dua

kali- Janganlah seorang wanita mengerjakan haji melainkan

bersama mahramnya'."

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Amr, "Telah

mengabarkan kepadaku Ikrimah atau Abu Ma'bad dari Ibnu Abbas'"

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa riwayat yang akurat mengenai

hal ini adalah riwayat mursal lkrimah. Sedangkan riwayat yang lain

adalah riwayat Abu Ma'bad dari Ibnu Abbas.

'i'1'r"St 'SY.,i 1 (seorang wanita tidak boleh bepergian). Pada

riwayat ini kata "safar" disebutkan secara mutlak, tetapi dalam hadits
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Abu Sa'id (hadits kelima pada bab ini) diberi batasan dengan
perjalanan "selamo dua hori", dan telah disebutkan pada pembahasan

tentang shalat hadits Abu Hurairah yang membatasi pada perjalanan

selama "satu hari satu molom"- Sedangkan hadits Ibnu Umar
mengenai hal ini memberi batasan pada perjalanan "tiga hari", dan
dinukil pula riwayat yang lain darinya.

Kebanyakan ulama dalam masalah ini berpegang pada riwayat
yang bersifat mutlak (tanpa batasan), karena adanya perbedaan

batasan-batasan yang telah disebutkan. lmam An-Nawawi berkata,

"Maksud pembatasan tersebut bukanlah makna lahirnya, bahkan apa

saja yang dinamakan safar maka wanita dilarang melakukannya
kecuali bersama mahramnya. Hanya saja pembatasan tersebut

berhubungan dengan peristiwa yang terjadi, maka makna implisit
yang terkandung padanya tidak dapat diamalkan." Sementara Ibnu Al
Manayyar berkata, "Perbedaan terjadi sesrrai dengan pertanyaan yang

diajukan."

Menurut Al Mundziri, kemungkinan maksud disebutkannya
"satu hari" dan "satu malam" adalah safu hari satu malam. Yakni,
barangsiapa hanya mengatakan "safu hari", maksudnya adalah satu
hari dan malamnya; dan barangsiapa mengatakan "satu malam,,,
maksudnya adalah satu malam dengan harinya. Sedangkan apabila
dikatakan satu hari satu malam, maka hal itu mengisyaratkan waktu
pergi dan pulang. Tetapi apabila hanya disebutkan satu hari atau satu

malam, maka hal itu menunjukkan kadar waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan suatu keperluan.

Dia juga mengatakan, bahwa ada kemungkinan semua ini adalah
perumpamaan jumlah atau bilangan. Satu hari adalah bilangan
pertama, sedangkan "dua" adalah bilangan banyak yang pertama, dan
"tiga" adalah awal bilangan jan ak. Seakan-akan beliau
mengisyaratkan bahwa dalam waktu yang demikian singkat saja tidak
diperkenankan melakukan safar (bepergian), apalagi jika lebih lama
dari itu. Kemungkinan lain, bahwa "tiga hari" disebutkan sebelum
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yang lainnya, maka mesti diambil batas yang paling minimal, dan

batas minimal yang disebutkan dalam hadits adalah satu barid. Atas

dasar ini maka larangan tersebut mencakup seluruh safar, baik jauh

maupun dekat.

Larangan bepergian bagi wanita tidak pula terbatas pada jarak

diperbolehkannya meringkas shalat (qashar), berbeda dengan

pendapat madzhab Hanafi. Mereka berdalil bahwa larangan yang

menyebutkan batasan "tiga hari" merupakan hal yang pasti, sedangkan

batasan di bawah tiga hari masih diragukan. Tapi argumentasi mereka

dibantah, bahwa riwayat yang bersifat mutlak mencakup seluruh

safar, maka keterangan yang masih diragukan harus ditinggalkan.

Sementara itu, di antara kaidah madzhab Hanafi adalah mendahulukan

nash yang bersifat umum daripada nash yang bersifat khusus serta

tidak memahami lafazh yang bersifat mutlak di bawah konteks lafazh
yang bersifat muqayyad (memiliki batasan). Namun, dalam masalah

ini mereka telah menyimpang dari kaidah tersebut. Adapun perbedaan

tersebut hanya terjadi pada riwayat-riwayat yang menyebutkan

batasan, berbeda dengan hadits di bab ini yang tidak demikian.

Sufran Ats-Tsauri membedakan antara safar yangjauh dengan

sofor yang dekat. Dia melarang wanita untuk bepergian jauh tanpa

mahram, dan tidak melarangnya dalam bepergian jarak dekat.

Sedangkan Imam Ahmad berpegang pada keumuman hadits, dia

berkata, "Apabila seorang wanita tidak mendapatkan suami atau

mahramnya, maka dia tidak wajib menunaikan haji." Namun, telah

dinukil dari Ahmad pendapat lain seperti pendapat Imam Malik,
bahwa larangan tersebut khusus pada safar yang hukumnya wajib.
Mereka berkata. "Cakupan hadits tersebut dibatasi oleh ijma'
(konsensus) ulama."

Al Baghawi berkata, "Tidak ada perbedaan di antara ulama

bahwa wanita tidak boleh melakukan safar selain safar wajib

melainkan bersama suami atau mahramnya, kecuali wanita kafir yang

masuk Islam di dar al harb (negeri yang memerangi kaum muslimin)

FATIIUT BAARI - 3,25



atau wanita tawanan perang yang berhasil meloloskan diri." Lalu
ulama lainnya menambahkan, "Atau wanita yang tertinggal oleh
rombongannya, lalu seorang laki-laki jujur menemukannya, maka dia

boleh menemani wanita itu hingga bergabung kembali dengan

rombongannya." Mereka juga berkata, "Apabila larangan tersebut

dibatasi menurut kesepakatan ulama, maka hendaklah dikecualikan

darinya haji fardhu." Namun, kesimpulan ini dijawab oleh penulis

kitab Al Mughni, bahwa apa yang disepakati adalah bepergian dalam

kondisi darurat, sehingga tidak boleh disamakan dengan bepergian

pada waktu kondisi normal. Alasan lainnya, bahwa bepergian tersebut

dalam rangka menghindari mudharat, lain halnya dengan bepergian

untuk menunaikan haji.

Ad-Daruquthni meriwayatkan -Abu Awanah men-shahih-
kannya- hadits di bab ini melalui jalur Ibnu Juraij dari Amr bin
Dinar dengan lafazh, *r :ls Wt lt,"af;t';;; | (seorang wanita

tidak boleh menunaikon haji kecuali bersama [ditemaniJ
mahramnya). Hadits ini menyebutkan secara tekstual larangan

menunaikan haji bagi kaum wanita, lalu bagaimana dapat

dikecualikan dari keumuman larangan untuk bepergian?

Adapun pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Syaf i
adalah mensyaratkan adanya suami, mahram atau wanita-wanita yang

terpercaya untuk menemaninya. Bahkan dalam salah satu pendapat

disebutkan, cukup seorang wanita terpercaya yang menemaninya.

Kemudian pada salah satu pendapat yang dinukil Al Karabisi 
-dandikatakan sebagai pendapat yang shahih dalam kitab Al

Muhadzdzab- bahwa wanita boleh bepergian sendiri apabila
perj alanan yang ditempuh dij amin keamanannya.

Semua pendapat tersebut berkaitan dengan bepergian untuk
menunaikan haji dan umrah yang wajib. Akan tetapi Al Qaffal
mengemukakan pendapat yang ganjil, karena dia memberlakukan hal
itu pada semua sdar, dan hal itu dianggap baik oleh Ar-Rauyani. Ia
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berkata, "Hanya saja yang demikian telah menyalahi nash." Saya

(lbnu Hajar) katakan, bahwa hal ini menggoyahkan kesepakatan yang

dinukil Al Baghawi.

Para ulama berbeda pendapat, apakah mahram serta apa yang

disebutkan bersamanya merupakan syarat wajib haji bagi wanita,

syarat yang memungkinkan baginya menunaikan haji, tetapi tidak

menghalangi kewajiban haji yang menjadi tanggungannya? Abu

Thayyib Ath-Thabari dalam hal ini menyatakan, "Syarat-syarat wajib

haji bagi laki-laki berlaku pula bagi wanita. Apabila seorang wanita

bermaksud menunaikan haji, maka tidak boleh menunaikannya

kecuali bersama mahram, istri atau wanita-wanita yang terpercaya."

Di antara dalil yang membolehkan wanita untuk bepergian bersama

wanita-wanita lain yang terpercaya jika ada jaminan keamanan dalam

perjalanan, adalah hadits pertama pada bab ini yang memuat

kesepakatan antara Umar, Utsman dan Abdurrahman bin Auf serta

para istri Nabi SAW mengenai hal itu. Di samping itu, para sahabat

yang lain tidak mengingkari perbuatan mereka. Adapun para istri Nabi

SAW enggan melakukannya adalah karena alasan lain seperti yang

telah disebutkan, bukan karena bepergian itu hanya boleh dilakukan

bersama mahram. Barangkali inilah rahasia mengapa Imam Bukhari

menyebutkan kedua hadits itu secara berurutan.

Para ulama tidak berbeda pendapat bahwa semua wanita dalam

hal ini adalah sama, kecuali pendapat yang dinukil dari Abu Al Walid

Al Baji, bahwa dia mengkhususkan larangan pada selain wanita tua

yang tidak lagi menarik bagi laki-laki. Seakan-akan dia menukil

pendapat ini dari perbedaan yang masyhur tentang (larangan) wanita

untuk menghadiri shalat jamaah.

Ibnu Daqiq Al Id berkata,"Apa yang dikatakan oleh Al Baji itu

membatasi keumuman, dengan memperhatikan makna (hikmah) yang

ada dalam hukum.
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Dia juga berkata, "Orang yang menanggapi pendapat Al Baji
membolehkan wanita untuk bepergian sendiri saat kondisi keamanan

terjaga, artinya ia telah memperhatikan pula makna (hikmah) yangada
dalam hukum." Maksudnya, tidak ada jalan untuk mengingkari
pendapat Al Baji.

Ulama yang membolehkan wanita untuk bepergian sendiri saat

keamanan terkendali berdalil dengan hadits Adi bin Hatim dari Nabi
sAw, w c\: ciJr iT i4t ,t ryt ep'01 i!-:ry!- (Hampir-

hampir seorang wonita akan keluar dari Hirah mendatangi Baitullah
tanpa suami yang menyertoinya), sebagaimana disebutkan juga dalam
Shahih Bukhori. Argumentasi ini kembali ditanggapi bahwa hadits
tersebut hanya berbicara tentang realita di masa mendatang, bukan
berarti bahwa yang demikian itu diperbolehkan. Tapi tanggapan ini
dapat dijawab bahwa hadits tersebut berbicara dalam konteks pujian
dan kejayaan Islam sehingga mungkin dipahami sebagai dalil yang

membolehkannya.

Di antara hal yang sangat aneh, bahwa pendapat yang masyhur
dalam madzhab mereka yang tidak mensyaratkan adanya mahram
justeru mengatakan bahwa haji termasuk kewajiban yang

pelaksanaannya dapat ditunda. Sedangkan madzhab mereka yang

mensyaratkan adanya mahram mengatakan bahwa haji adalah

kewajiban yang mesti dilakukan segera (tidak dapat ditunda). Padahal

pendapat yang mensyaratkan adanya mahram tidak bertentangan

dengan pendapat yang mengatakan bahwa haji adalah kewajiban yang

dapat ditunda pelaksanaannya, demikian sebaliknya.

Adapun pendapat yang dikemukakan An-Nawawi saat

menerangkan hadits Jibril tentang iman dan Islam, ketika sampai pada

kalimat "Wanito melahirkan majikannya", dia mengatakan, "Tidak
ada dalil yang membolehkan menjual budak perempuan yang telah
melahirkan anak majikannya, dan tidak ada pula larangan untuk
menjualnya. Berbeda dengan mereka yang menjadikannya sebagai
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dalil untuk kedua persoalan itu, sebab tidak ada keterangan dari Nabi

SAW bahwa setiap sesuatu yang akan terjadi hukumnya haram atau

boleh." Akan tetapi faktor-faktor pendukung tersebut menguatkan

pendapat yang menjadikannya sebagai dalil untuk membolehkan.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Hal ini berhubungan dengan masalah

apabila terjadi kontradiksi antara dua nash yang bersifat umum, karena

sesungguhnya firman Allah SWT, 9\e@t i #t'q *6t 'P li
\ (Dan bagi Atlah atos manusia haii ke baitullah bagi siapa yang

mampu melakukan perjalanan kepadanya) adalah bersifat umum, baik

laki-laki maupun wanita. Sehingga apabila kemampuan untuk

melakukan perjalanan telah dipenuhi, maka diwajibkan menunaikan

haji bagi semuanya. Sedangkan sabda Nabi SAW, ei fl 
'a1'4r}* I

g|r (Wanita tidak boleh safar kecuali bersama mahram) bersifat

umum pada setiap safar, termasuk safar untuk menunaikan haji.

Barangsiapa mengeluarkan safar untuk haji dari cakupan hadits,

berarti ia telah membatasi makna hadits berdasarkan ayat tersebut.

Barangsiapa memasul<kan safar untuk haji dalam cakupan hadits,

berarti ia telah membatasi makna ayat berdasarkan hadits. Oleh karena

itu, membutuhkan dalil lain yang menguatkan salah satu dari kedua

pendapat tersebut."

Para pendukung madzhab yang mengeluarkan safar untuk haji

dari cakupan larangan melakukan safar pada hadits, berarti

mendukung pendapat mereka dengan makna umum yang terkandung

dalam sabda beliau SAW, lt iU' Ar ,Ut 'f;.i ! (Janganlah kalian

melarang hamba-hamba wanita Allah untuk mendatangi masjid-

masjid Allaft). Akan tetapi cara ini kurang tepat, karena hadits tersebut

bersifat umum, maka mungkin untuk dikecualikan masjid yang

memerlukan safar untuk mendatanginya berdasarkan hadits yang

melarangnya.
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ij; q: g )l (kecuali bersama mahramnya). Yakni, apabila

bersama mahramnya, maka dia diperbolehkan untuk bepergian

(safar).Dalam hadits ini tidak disebutkan tentang suami. Akan tetapi

disebutkan dalam hadits Abu Sa'id di bab ini dengan lafazh, W A
.. - "l "i -t".

W e-,* 
-l:t 

St l'12--i: Qanpa bersqma suaminya atau mahramnya).

Menurut ulama, batasan mahram bagi seorang wanita adalah

laki-laki yang haram menikahinya untuk selamanya dengan sebab

mubah karena keharamannya. Kalimat "untuk selamanya" tidak

termasuk saudara perempuan isteri, dan bibi istri. Sedangkan kata

"mubah" tidak termasuk di dalamnya ibu yang disetubuhi karena

syubhat dan anaknya. Sedangkan kata "karena keharamannya" tidak

termasuk di dalamnya wanita yang haram dinikahi karena mula'anah
(saling melaknat).

Dari kata "selamanya", Imam Ahmad mengecualikan wanita

muslimah yang bapaknya seorang Ahli Kitab. Dia berkata, "Bapaknya

tidak menjadi mahram baginya, sebab tidak ada jaminan baginya

apabila bapaknya menteror agamanya waktu mereka telah berdua."

Adapun mereka yang berpendapat bahwa budak seorang wanita

termasuk mahram bagi wanita tersebut, maka ia harus menambahkan

lafazh pada batasan di atas yang mencakup hal ini. Sementara Sa'id
bin Manshur meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar, dari Nabi SAW,
:.,. .. _1,.? -at* \^r* i al"At '-p (Sofo, seorang wanita bersama budaknya' .' ! _J

adalah kesia-siaan), akan tetapi sanad-nya lemah. Namun, Imam

Ahmad dan selainnya menjadikan hadits ini sebagai dalil. Oleh karena

itu, hendaklah mereka yang membolehkan hal itu membatasi apabila

keduanya bersama rombongan lainnya, bukan ketika mereka hanya

berdua saja berdasarkan hadits tadi.

Pada bagian akhir hadits Ibnu Abbas ini terdapat keterangan

yang memberi asumsi bahwa "suami" termasuk dalam mahram. Sebab

ketika "wanita yang bersama mahramnya" dikecualikan dari larangan
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tersebut, maka seseorang berkata, "Sesungguhnya istriku hendak

menunaikan haji". Seakan-akan dia memahami bahwa suami masuk

kategori mahram, dan Nabi SAW tidak membantah pemahaman orang

itu, bahkan beliau SAW bersabda, W g?i lXrt"arlah [untuk

menunaikan hoj iJ bersamanya).

Sebagian ulama mengecualikan anak laki-laki suami (anak tiri).
Mereka tidak menyukai seorang wanita bepergian bersama anak laki-

laki suaminya karena kondisi manusia yang sudah demikian rusak.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Pendapat yang memakruhkannya berasal

dari Imam Malik. Apabila makna 'makruh' di sini dalam konteks

'pengharaman', maka ini telah menyalahi hadits. Sedangkan apabila

maknanya adalah 'menyalahi yang lebih utama', maka tergantung

pada pemahaman apakah kata 'tidak halal' mencakup makruh dalam

arti menyalahi yang lebih utama?"

?j; W 1l ,Y') W ,PU ['j (seorang laki-laki tidak boleh

masuk kepadanya kecuali dia [wanita ituJ bersama mahramnya). Ini
merupakan larangan untuk berduaan bersama wanita yang bukan

mahram, sebagaimana ijma' ulama. Akan tetapi mereka berbeda

pendapat, apakah kedudukan mahram itu dapat digantikan orang lain,

seperti halnya wanita-wanita yang terpercaya? Pendapat yang lebih

tepat adalah boleh, karena tidak ada kecurigaan terhadapnya.

Al Qaffal berkata, "Keberadaan mahram menjadi suatu

keharusan, demikian pula dengan wanita-wanita yang terpercaya,

salah satunya harus disertai mahramnya." Pendapat ini diperkuat oleh

pernyataan tekstual dari Imam Syaf i bahwa seorang laki-laki tidak

boleh mengimami wanita-wanita saja tanpa ada mahram salah seorang

di antara mereka.

$?') $! f e e?i"oi *li ,il. lt 
'J'i,: 

s" ,lbt !u,i lseorang

laki-laki berkato, "Wahai Rasulullqh, sesungguhnya aku ingin keluar
pada pasukan ini dan ini."). Aku tidak menemukan keterangan
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tentang nama laki-laki yang dimaksud, dan tidak pula nama istrinya.

Demikian juga dengan peperangan yang disebutkan. Dalam

pembahasan tentang jihad disebutkan dengan lafazh, :t"i e"#t ,jt
$? Tsesungguhnya aku telah mendaftar pada perang ini), yakni aku

mendaftar diriku di antara nama orang-orang yang akan turut pada

peperangan tersebut.

Ibnu Al Manayyar berkata, "secara zhahir peristiwa ini terjadi
saat haji Wada', sehingga dapat disimpulkan bahwa haji merupakan

kewajiban yang dapat ditunda. Karena jika tidak, tentu laki-laki
tersebut bersama rekan-rekannya yang tergabung pada pasukan itu
tidak akan mengakhirkan pelaksanaan haji tahun itu." Akan tetapi apa

yang dia sebutkan bukan sesuatu yang pasti, karena ada kemungkinan

mereka telah mengerjakan haji sebelum itu bersama orang-orangyang
mengerjakan haji pada tahun ke-9 H bersama Abu Bakar Ash-Shiddiq.
Atau, jihad bagi orang-orang tersebut berdasarkan ketentuan Imam
(pemimpin); seperti apabila musuh menyerang suatu negeri Islam,

maka mereka harus berjihad dan mengakhirkan haji, menurut

kesepakatan ulama.

W e.;r (keluarloh bersamanya). Sebagian ulama berpegang

dengan makna zhahir hadits ini. Mereka mewajibkan suami untuk
bepergian bersama istrinya jika tidak ada mahram lain yang

menemaninya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Ahmad, dan

merupakan salah satu pendapat dalam madzhab Syaf i. Adapun
pendapat yang masyhur tidak mewajibkannya, seperti wali dalam

masalah menghajikan orang sakit. Apabila mahramnya menolak untuk
menemani kecuali diberi upah, maka suaminya harus membayar upah

tersebut, karena itu termasuk dalam kategori mampu dalam hal
perj alanan haji, sebagaimana halnya perbekalan.

Hadits ini dijadikan pula sebagai dalil bahwa suami tidak boleh
melarang istrinya menunaikan haji wajib. Demikian yang dikatakan

Ahmad dan merupakan salah satu pendapat dalam madzhab Syaf i.
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Akan tetapi pendapat yang lebih tepat menurut mereka adalah suami

boleh melarangnya, karena haji merupakan kewajiban yang boleh

ditunda.

Adapun riwayat yang dinukil Ad-Daruquthni melalui jalur

Ibrahim Ash-Sha'igh dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW

tentang seorang wanita yang mempunyai suami dan ia memiliki harta,

tetapi suminya tidak mengizinkannya untuk menunaikan haji, maka

wanita tersebut tidak boleh berangkat menunaikan haji kecuali setelah

mendapat restu dari suaminya.

Jawabnya, bahwa yang demikian itu berlaku dalam haji sunah.

Ini untuk mengamalkan dua hadits yang ada. Kemudian Ibnu Mundzir

menukil ,j*a' ulama bahwa suami berhak melarang istrinya

bepergian, hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai bepergian

(salbr) yang wajib.

Ibnu Hazm menyimpulkan bahwa wanita boleh bepergian tanpa

ditemani oleh suami maupun mahramnya, karena Nabi SAW tidak

memerintahkan untuk mengembalikannya dan tidak pula mencela

perjalanannya. Tetapi apabila yang demikian itu tidak menjadi syarat,

tentu Nabi SAW tidak akan memerintahkan suami wanita tersebut

untuk menemaninya meskipun harus meninggalkan jihad. Selain itu,

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Hammad bin Zaid dengan

lafazh, t? t & f e'e?i oi '.3iJ 
;1, lt 

'l'rr 
u" ,"b ., 

')us 
lseorang

lakiJaki berkatq, "Wohai Rasulullah, sesungguhnya aku bernadzar

untuk keluqr dalam posukon ini dan ini."). Seandainya keberadaan

mahram bukan syarat haji bagi wanita, tentu Nabi SAW tidak akan

memberi keringanan bagi laki-laki tersebut untuk meninggalkan

nadzamya.

Imam An-Nawawi berkata, "Hadits ini menganjurkan untuk

mendahulukan yang lebih utama sebelum yang utama di antara

masalah yang saling berbenturan. Karena setelah diajukan haji dan

umrah kepada Nabi, maka beliau lebih memilih haji, sebab istri laki-
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laki tersebut tidak memiliki mahram lain yang menggantikan posisi

suaminya untuk menemaninya, berbeda dengan perang."

Adapun pembahasan hadits yang keempat adalah:

V\ e o\i, t ,Liti (Wanita iru berksta, "Abu futan,

malrsudnya suaminya..."). Maksudnya adalah Abu Sinan,

sebagaimana yang telah dijelaskan. Hadits ini telah dijelaskan pada

bab'lUmrah di Bulan Ramadhan".

t!... g-; i.r iri, (lbnu Juraij meriwayatlcannya dari

Atha'...dan seterusnya). Imam Bukhari bermaksud menguatkan jalur
periwayatan Hubaib, dimana Ibnu Juraij juga menukil riwayat tersebut

dari Atha'. Dari sini diperoleh penjelasan tentang penegasan Atha'
bahwa dia telah mendengar langsung dari Ibnu Abbas. Adapun ialur
periwayatan Ibnu Juraij telah disebutkan secara maushul pada bab
sebelumnya.

*'* :e * ift f V )t,'#'Stiz gan ubaidiilah berkata

telah diriwayatkon dari Abdul Karim, dari Atha' dqri Jabir).
Ubaidillah adalah Ibnu Amr Ar-Ruqi. Sedangkan Abdul Karim adalah
Ibnu Malik Al Jazari. Adapun maksud Imam Bukhari menyebutkan
jalur periwayatan ini adalah untuk menjelaskan perbedaan riwayat
tersebut dari Atha'.

Pada bab "Umrah di Bulan Ramadhan" disebutkan bahwa
riwayat Ibnu Abi Laila dan Ya'qub bin Atha' selaras dengan riwayat
Hubaib dan Ibnu Juraij. Maka, menjadi jelas bahwa riwayat melalui
jalur Abdul Karim adalah syadz (menyalahi yang umum). Hal serupa

dilakukan pula oleh Ma'qil Al lazari, dia berkata, "Diriwayatkan dari
Atha', dari Ummu Sulaim". Akan tetapi, sikap Imam Bukhari
mengisyaratkan bahwa dia lebih mengunggulkan riwayat Ibnu Juraij.
Namun riwayat Abdul Karim tidak dapat dikesampingkan begitu saja,

karena tidak tertutup kemungkinan Atha' menerima riwayat itu dari
dua gurunya sekaligus. Pendapat ini didukung oleh kenyataan bahwa
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riwayat Abdul Karim tidak menyebutkan kisah, tetapi cukup

menyebutkan maton (materi) hadits, yaitu sabdanya, 0&J3 e;*
* i* g*rah di bulan Ramadhan sebonding dengan haii).

Demikian juga Imam Ahmad dan Ibnu Majah yang menyebutkan

secara maushul melalui jalur Ubaidillah bin Amr.

Hadits yang kelima, adalah hadits Abu Sa'id yang telah

diterangkan pada bab "Shalat di Masjid Makkah dan Madinah".

Di samping itu telah disebutkan bahwa hadits ini mencakup

empat hukum. Pertama tentang hukum bepergian bagi wanita. Kedua,

adalah larangan berpuasa pada Idul Fitri dan Idul Adha, yang akan

diterangkan pada pembahasana tentang shiyam (puasa). Ketiga, adalah

larangan shalat setelah shalat Subuh dan Ashar, yang telah dijelaskan

pada bagian akhir pembahasan tentang shalat. Keempat, adalah

larangan bepergian kecuali ke tiga masjid (Masjidil Haram, Masjid

Nabawi, dan Masjidil Aqsha), yang telah dijelaskan pada bagian akhir

pembahasan tentang shalat.

27. Orangyang Bernadzar Berjalan Kaki ke Ka'bah

try" 6i, *', qf ir * Ct ri ib\t n, ,;i"*
llr tt 'i6 . ,*'oi')iJ 'rj6 

r,u Jt; G ,'JG ,'i) 6 s;V.
.62 t lz ztz A.3"; r\;;f) ."GA

O.
-lz o .o. c .
a*ri; l.f-o .,^r_-hi ;.c

1865. Dari Anas RA bahwa Nabi SAW melihat seorang laki-laki

tua berjalan dengan dipapah di antara kedua putranya. Maka beliau

bertanya, "Ada apa dengan orang ini?" Mereka berkata, "Dia
bemadzar untuk berjalan kaki." Beliau bersabda, "Sesungguhnya
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Allah tidak butuh pada penyiksaqn orqng ini terhadap dirinya.,, Lalu,
beliau memerintahkannya untuk menunggang (hewan tunggangan).

4t Li oi t;i .=; G_i G-ii ri a";) €i ;. .^; ,.P, . / -. ;
,1' - il* Li 

"7i 
-r:i :Jt; 1G ;. ahL"* ';L

Jt-,'^:i{*$,*3 *\t * d,'A:*;;i"oi o1;i:
y At I ok, ,i6 u7, ,p,:&j * ?r|J,

e'ur!
, oE oq!-l ,J

4.O.
. -,>,) '-9(.>-

f

czt or . Lic. 1,. o. 4
e!-f ,Jt f g-,ow yl l;lJ> :4J,)l -t^r ,l, , . ,/qft?i.^*V 4tc.i r+;

Jc

1866. Dari Sa'id bin Ayyub, bahwa yazid bin Abi Habib
mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Abu Al Khair menceritakan
kepadanya dari uqbah bin Amir, dia berkata, "saudara perempuanku
bemadzar untuk berjalan kaki ke Baitullah. Lalu dia memerintahkanku
meminta fatwa kepada Nabi SAW untuknya. Aku pun meminta fatwa
dari Nabi, maka beliau bersabda, 'Hendaklah ia berjalan kaki dan
menunggong (hewan tunggangan)'." Dia berkata, ,.Adapun Abu Al
Khair tidak pernah berpisah dengan Uqbah."

Abu Ashim telah menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij,
dari Yahya bin Ayyub, dari Yazid bin Abu Al Khair, dari Uqbah...
lalu dia menyebutkan hadits.

Keterangan Hadits:

(Bab orong yang bernadzar berjalan kaki ke Ka'bah). yakni,
begitu juga ke tempat-tempat lainnya yang dimuliakan, apakah wajib
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baginya menunaikan nadzar tersebut atau tidak? Apabila wajib lalu
ditinggalkan, sementara ia mampu melaksanakannya atau tidak
mampu, maka apakah yang mesti dilakukannya? Dalam setiap

persoalan ini, ulama berbeda pendapat, seperti yang akan dijelaskan
pada pembahasan tentang nadzar.

?.t 
'd. (di antara kedua putranya)- Aku tidak menemukan

keterangan tentang nama orang tua yang dimaksud dan tidak pula

keterangan nama kedua anaknya. Lalu aku membaca manuskrip Al
Mughlathai tentang "Laki-laki yang dipapah". Al Khathib berkata,

"Dia adalah Abu Isra'i1." Demikian juga menurut Ibnu Al Mulaqqin.
Namun pernyataan itu tidak tercantum dalam kitab Al Khathib,
bahkan dia menyebutkannya dari hadits Malik, dari Humaid bin eais
dan Tsaur bahwa keduanya telah mengabarkan, f h' & i, 

'J?:r'Oi

'&tt;.*i;-Ibl ri;:rlti rr.r; Jt;.6:Jui'u,*,lJr ek,t\q3 rsr 'rv,,)

?U3 (sesungguhnya Rasulullah melihat seorang laki-laki berdiri di

bawah terik matahari, l(tlu beliau berkata (bertanya), "Ado apa

dengan orang ini? " Merekq berkata, " la bernadzar untuk tidak
berteduh, tidak berbicara dan berpuasa.").

Al Khathib berkata, "Laki-laki yang dimaksud adalah Abu
Isra'il." Kemudian dia menyebutkan hadits Ikrimah dari Ibnu Abbas,
'#.1?1. ii'i ,:a"wi ,s1? ^;1,hit ?\|?bx" ots 'ss': * ht ;a TtLi'&"'ti 

o;,!:-tr e e'y-] i'x+'oi )'ii :Ut riiri r; ,Sut lsrrrrgguhnya
Nabi SAW pernah berkhutbah pada hari Jum'at lalu melihat seorang
laki-laki yang biasa dipanggil Abu Isra'il, maka beliau bertanya,
"Ada apa dengannya? " Merekn menjawab, " la telah bernadzar untuk
berpuasa dan berdiri di bawah terik matahari sertq tidak
berbicara. ").

Hadits ini akan disebutkan pada pembahasan tentang sumpah

dan nadzar dari hadits Ibnu Abbas. Adapun perbedaannya dengan
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hadits Anas sangat jelas. Maka, barangsiapa menyatukan antara kedua

kisah tersebut, hendaknya mengemukakan dalil yang kuat.
, ,, , t

':.o! 
.li 1J :tjJU !t5 JU 6 (Beliau bertanya, "Ado apo dengon

orang ini? " Mereka menjawab, "la bernadzar untuk berjalan koki.").
Dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
disebutkan bahwa yang menjawab pertanyaan Nabi SAW adalah

kedua putra laki-laki itu, 't31 y i,ri ir J?j6-:6r{r jd {Matra kedua

putranya berkata, "Wahai Rasulullah, dia berna&ar.").
'rsi-'oi (utntuk menunggang). Ahmad menambahkan dari Al

Ashari, dari Humaid, *Maka orang itu pun menunggang (hewan

tunggangan)". Nabi SAW tidak memerintahkannya untuk memenuhi
nadzamya, mungkin karena mengerjakan haji sambil menaiki
kendaraan lebih utama daripada berjalan kaki, maka nadzar untuk
berjalan kaki berkonsekuensi meninggalkan yang lebih utama

sehingga tidak perlu dilaksanakan. Atau, mungkin karena dia tidak
mampu malaksankan nadzamya, dan kemungkinan kedua ini lebih
kuat.

.l . ....
€ir 3)X (saudora perempuanku bernadzar) Al Mundzin, Al

Qasthalani dan Al Quthb Al Halabi serta ulama yang mengikuti
mereka berkata, "Ia adalah Ummu Hibban binti Amir, lalu mereka

menisbatkannya kepada Ibnu Makula. Tetapi ini adalah suatu

kekeliruan, sebab Ibnu Makula hanya menukilnya dari Ibnu Sa'ad.

Sedangkan Ibnu Sa'ad hanya menyebutkan dalam kitab Thabaqat An-
Nrsa'; Ummu Hibban binti Amir bin Nabiy bin Zaid bin Haram Al
Anshariyah. Dia berkata, 'Dia adalah saudara perempuan Uqbah bin
Amir bin Nabiy (salah seorang sahabat yang pemah ikut dalam perang

Badar). Ia juga istri Haram bin Muhaishah'. Dia disebutkan (pada

kitab tersebut) sebelum Uqbah bin Amir bin Nabiy Al Anshari,

bahwasanya ia turut serta pada perang Badar, namun tidak ada riwayat
yang dinukil darinya. Semua ini berbeda dengan Al Juhani, sebab ia
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memiliki riwayat yang cukup banyak, tidak turut serta pada perang

Badar dan tidak pula berasal dari kalangan Anshar. Berdasarkan hal

ini, maka tidak diketahui nama saudara perempuan Uqbah bin Amir
Al Juhani. Pada mukaddimah kitab ini saya telah mengikuti orang-

orang yang telah saya sebutkan, namun sekarang saya meralat kembali

pendapat tersebut."

1' - Ji'# 
"tti 

luntuk berjalan kaki ke Baitullah). Imam

Muslim menambahkan melalui jalur Abdullah bin Ayyasy dari Yazid,

t)b (tanpa alas knki). Dalam riwayat Imam Ahmad serta para penulis

kitab Sunan disebutkan melalui jalur Abdullah bin Malik dari Uqbah

bin Amir Al Juhani, :4 
" 

"*e. ,# lf oj-S '^;ri tf
(Sesungguhnya saudara'perempuonnyo bernadzar untuk berjalan

tanpa alas kaki dan tanpa kerudung). Kemudian Ath-Thabari

menambahkan melalui jalur Ishaq bin Salim dari Uqbah bin Amir, $fJ

Qb|# ,#t: t-.jil;t (Dan ia adalah wanita yong gemuk dan sulit

untuk berjalan kaki). Sedangkan dalam riwayat Abu Daud melalui

jalur Qatadah dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas disebutkan , -fb j.t'aillt

4i*'r.:#, Jl '4 ui |rjii '^;ri "t 
t',Sttt t't * ?t; i," dt',SU

r4fi,b lSesungguhnya Uqbah bin Amir bertanya kepada Nabi SAW

seraya mengatakan bahwa saudara perempuannya bernadzar untuk

berjalan kaki ke Baitullah, lalu dia mengadukan kepado Nabi akon

kelemahan s audara perempuannya itu).

V fu ;:,11, (hendaklah ia berjalan kaki dan menunggang).

Dalam riwayat Abdullah bin Malik disebutkan, l-J.-f,J 't;;+i;l A';

{i z{^frLbi1 gerintahkan kepadanya untuk memqkai kerudung dan

menunggong [hewan tunggangan] serta berpuasa tiga hari).

Imam Muslim meriwayatkan hadits Abdurrahman bin Syimasah

dari Abu Al Khair, dari Uqbah bin Amir, dari Nabi SAW, tilt'atik
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,Pt i$k (Karafat nadzar adalah fsama denganJ kafarat sumpah).

Barangkali ini adalah ringkasan hadits yang telah disebutkan, karena

perintah untuk berpuasa tiga hari merupakan salah satu bentuk kafarat

sumpah. Akan tetapi dalam riwayat Ikrimah disebutkan , *;lt 'lri

'UU 4t (Beliau bersabda, "Hendaklah ia menunggang [hewan

tungganganJ dan berkurban dengan seekor unta."). Selanjutnya akan

disebutkan pada pembahasan tentang Nadzar.

Penutup

Bab-bab tentang orang yang terhalang (muhshar) dan denda

karena membunuh binatang buruan serta pembahasan yang

menyertainya mencakup 6l hadits. Di antaranya yang disebutkan
dengan sanad yang mu'allaq sebanyak 13 hadits, sedangkan sisanya

disebutkan dengan sanad yang maushul. Hadits yang diulang
sebanyak 38 hadits, sedangkan yang tidak mengalami pengulangan

berjumlah 23 hadits. Semua hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam
Muslim, kecuali hadits Ibnu Umar tentang niqab (cadar) dan sarung

tangan, baik yang memiliki sanad yang marfu' (langsung dari Nabi)
maupun yang mouquf (tidak sampai kepada Nabi), hadits Ibnu Abbas
"Beliau berbeknm saat dalam keadaan ihram", hadits Ibnu Abbas

tentang wanita bernadzar untuk melaksanakan haji atas nama ibunya,
hadits As-Sa'ib bin Yazid bahwa ia dibawa dalam menunaikan haji,
dan hadits Jabir "Umrah di bulan Ramadhan". Selain itu, terdapat 12

atsar dari sahabat maupun tabi'in.
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o ,// ./

{"ilr.FurJ(
// // /

29. KITAB KEUTAMAAN MADINAH

9d,,dte
'ea \
\,
.It ailj

l. Keharaman Madinah

'*,;i 
/6b ^<s"tar,

1867. Dari Ashim Abu Abdurrahman Al Ahwal, dari Anas RA,

dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Madinah adalah haram dari tempat

ini hingga tempat ini, tidok boleh dipotong peptohonannya, tidak boleh

dilakukan kejahaton di dalamnya. Barangsiapa melakukan kejahatan

di dalamnya maka baginyo laknat Allah, para malaikat dan seluruh

monusio."

gI2 
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. *";ir u',F, ji,,&,u.Jrj;J:#

??,iG *'r*h,* 4,"oia\t*,r;.; c.,i *
y ht * 4' Jt, iJv' c,a. J, i',i;:' ,1;y ; t1

o-t/U
.f -lt t e'f b ;jr6 6; t; €rrf :Jui airtl g *j

1868. Dari Abu At-Tayyah, dari Anas RA, "Nabi SAW datang

ke Madinah lalu memerintahkan untuk membangun masjid, beliau

bersabda, 'Wahai Bani Naljar, tetapkanlah harga untukku!' Mereka

berkata, 'Kami tidak meminta harganya kecuali kepada Allah'. Maka,

beliau memerintahkan kuburan-kuburan kaum musyrikin dibongkar,

kemudian reruntuhan diratakan, dan pohon-pohon kurma dipotong.

Lalu, mereka menyusun batang kurma di arah kiblat."

,lui',*it i
1869. Dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Nabi SAW

bersabda, "Diharamkan qpa yang ada di antara kedua tempat berbatu

di Madinah melalui lisanku." Dia (Abu Hurairah) berkata, "Lalu Nabi

SAW mendatangi bani Haritsah dan bersabda,'Aku melihat kalian,

wahai boni Haritsah, telah keluor dari wilayah haram,' Kemudian

beliau berpaling lalu bersabda,'Bahkan kalian berada padanyo'. "

i"et*G:J$&ii,r ,{rV * y.i *"',#teG\t
u"y',*jlth'* 4'f 4':!jl' lgyl

l-zltjr- , ('.T '.i t-r* \i oLl , ctit Jl -iG ,t 6 ?';VJ J

t o 
/ 2 l/

\') u'k \ ,F, 6b;i /6\) *,:lr;lt, |tC y

/O, c +f t/.o* e' J
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ar aij ^l; rlX';i ? ,i:'*ri r;r:Jr '*;'Sv, iu

1870. Dari Ibrahim At-Taimi, dari bapaknya, dari Ali RA, dia

berkata, "Tidak ada pada kami sesuatu kecuali Kitab Allah, dan

lembaran-lembaran ini dari Nabi SAW; Madinah adaloh haram dari
'A'ir hingga tempat ini. Barangsiapa melakukan kejahatan di
dalamnya atau melindungi pelaku kejahatan, maka dia menerima

lalcnat Allah, para molaikat dan seluruh manusia. Tidak diterima

darinya sharf moupun 'adl." Beliau (uga) bersabda, "Perlindungan

kaum muslimin adalah satu. Barangsiapa membatalkan jaminan

keamanan seorang muslim, maka dia akan menerima laknat Allah,
para malaikat dan manusia seluruhnya. Tidak diterima darinya sharf
maupun 'adl. Barangsiapa menjadikan wali suatu kaum tanpa rzin

para majikannya, maka dia akan menerima laknat Allah, para malaikat

dan manusia semuanya. Tidak diterima darinya sharf maupun bdl."

Abu Abdillah berkata, " Adl bermaV,rta fi dd (tebusan)."

Keterangan Hadits:

(Dengan menyebut namo Allah Yang Maho Pengasih lagi Maha

Penyayang. Keutamaan-keutamaan Madinah. Bab Keharqman

Madinah). Demikian disebutkan dalam riwayat Abu Dzar dari Al
Hamawi. Sementara pada riwayat lain hanya dicantumkan, "Bab

keharaman Madinah". Sedangkan dalam riwayat Abu Ali Asy-

Syibawi disebutkan, *Bab apa yang disebutkan tentang keharaman

Madinah".
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Madinah adalah nama negeri yang sangat terkenal, tempat hijrah
Nabi SAW dan tempat beliau dimakamkan. Allah berfirman, ,t O'j';r;

f:-yt di Gqt (uereka berkata, "seandainya kita kembali ke

Madinah. "). Apabila kata Madinah (kota) disebutkan tanpa dikaitkan
dengan sesuatu, maka makna yang pertama kali dipahami adalah ..kota

Madinah". Namun, apabila yang dimaksud adalah negeri lain, maka
harus dikaitkan dengan nama kota tersebut. Hal ini sama seperti
penggunaan lafazh "nojm" dengan maksud "bintang Soraya,,.

Sebelumnya Madinah bernama Yatsrib. Allah SWT berfirman, lc.Jl6\g

aj"',yi U di utU lOon ketika segolongan mereka berkata, ,lldhai

penduduk Yatsrib."). Yatsrib adalah nama salah satu tempat di negeri
itu. Lalu seluruh negeri tersebut dinamakan dengan yatsrib.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa pemberian nama
"Yatsrib" dinisbatkan kepada Yatsrib bin eaniyah, yang masih
keturunan Iram bin Sam bin Nuh, karena dialah orang pertama yang
tinggal di sana, sebagaimana yang diriwayatkan Abu Ubaid Al Bakri.
Setelah itu, Nabi SAW memberinya nama ,,Thayyibah,, 

atalu

"Thabah", seperti yang akan disebutkan pada bab tersendiri. Adapun
penduduk aslinya adalah Amaliq. Kemudian datanglah sekerompok
bani Israil yang menurut sebagian pendapat, telah diutus oleh Nabi
Musa AS, seperti yang diriwayatkan Az-zubair bin Bakkar dalam
kitab Akhbar Al Madinah melalui sanad yang lemah. Seterah itu,
Madinah dihuni oleh suku Aus dan Y.hazraj ketika para penduduk
Saba' berpencar akibat banjir yang dahsyat, sebagaimana yang akan
diterangkan pada pembahasan tentang peperangan.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan empat hadits, yang
pertama adalah hadits Anas:

(k jl,tk ',ti7',a-tar (Madinah adalah haram dari tempat ini

sampai iri). Demikian disebutkan tanpa menyebutkan nama tempat
yang dimaksud. Sedangkan dalam hadits Ali (hadits keempat di bab
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ini) disebutkan, "tempat dari 'A'ir hingga tempat ini". Di sini tempat

yang pertama telah disebutkan dengan jelas. Lalu dalam pembahasan

tentang upeti disebutkan dengan lafazh'lir, yaitu nama salah satu

gunung di Madinah.

Semua riwayat Imam Bukhari sepakat tidak menyebutkan nama

tempat yang kedua. Namun, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan,

"Hingga Tsour". Dikatakan bahwa Imam Bukhari sengaja tidak

menyebutkarlnya, karena menurutnya, penyebutan nama tempat

tersebut merupakan suatu kesalahan. Sementara penulis kitab Al
Masyariq dan Al Mathali' mengatakan bahwa kebanyakan perawi

Imam Bukhari menyebutkan lafazh 'Iir. Adapun "Tsaur", maka

sebagian mereka ada yang mengungkapkannya dengan "tempat ini",

dan sebagian lagi tidak menuliskan apa-apa.

Adapun penyebab tidak disebutkannya tempat tersebut adalah

karena adanya pernyataan Mush'ab Az-Zubain yang mengatakan, "Di
Madinah tidak ada tempat yang bernama 'Iir maupun Tsaur". Akan

tetapi, selain Mush'ab telah menetapkan adanya tempat bemama 'Iir
di Madinah, tetapi dia juga mengingkari adanya tempat yang bernama

Tsaur.

Abu Ubaid mengatakan, bahwa kalimat "dari 'Iir hingga Tsaur"

adalah riwayat ulama Irak. Adapun penduduk Madinah sendiri tidak

mengetahui keberadaan gunung yang bernama Tsaur di tempat

mereka. Namun, yang ada adalah Tsaur Makkah. Kemudian kami

melihat bahwa asal hadits tersebut berbunyi, i?: k ;p.6 (Dari 'lir

hinggo Uhud).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa riwayat itu tercantum dalam

hadits Abdullah bin Salam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan

Ath-Thabrani. Al Qadhi Iyadh berkata, "Mengingkari keberadaan

tempat yang bernama 'Iir di Madinah tidaklah berarti, karena tempat

itu sangat terkenal. Bahkan banyak orang telah menyebutnya dalam
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syair-syair mereka, di antaranya perkataan Al Ahwash

(seorang penya' ir masyhur):

?$u1"* * uiLzs

Aku kataknn kepada Amr, itulah apinya wahai Amr,

menyala dari balik 'lir, apakah engkau melihatnya.

Ibnu As-Sayyid mengatakan, bahwa'Iir adalah nama bukit yang

t6rkenal didekat madinah.

Az-Zubair meriwayatkan dalam kitab Akhbar Madina& dari Isa

bin Musa, dia berkata: Sa'id bin Amr berkata kepada Bisyr bin As-
Sa'ib, "Apakah engkau tahu mengapa kami tinggal di Al Uqbah?"

Bisyr menjawab, "Tidak." Dia berkata, "Karena kami telah

membunuh seseorang di antara kalian pada masa jahiliyah, lalu kami
dikeluarkan ke tempat itu." Bisyr berkata, "Aku berharap jika kalian
membunuh satu orang lagi, agar kalian ditempatkan di balik 'Iir, yakni

gunung."

Para ulama menempuh berbagai cara untuk melegitimasi
pengingkaran Mush'ab Az-Zubairi mengenai keberadaan 'lir dan

Tsaur di Madinah, di antaranya telah disebutkan. Adapun legitimasi
lainnya adalah perkataan Ibnu Qudamah, "Kemungkinan yang

dimaksud adalah tempat di antara 'Iir dan Tsaur, bukan berarti kedua

tempat itu berada di Madinah. Atau, ada kemungkinan Nabi SAW
menamakan dua gunung yang terletak di kedua tepi kota Madinah
dengan sebutan 'Iir dan Tsaur."

Ibnu Atsir meriwayatkan perkataan Abu Ubaid secara ringkas,

kemudian dia berkata, "Dikatakan bahwa 'Iir adalah gunung di
Makkah, sehingga maksud sabda beliau SAW adalah; aku

mengharamkan di Madinah sama seperti luas tempat yang berada

antara 'Iir dan Tsaur di Makkah." Imam An-Nawawi berkata, "Ada
kemungkinan Tsaur adalah nama gunung di Madinah, entah yang

Al Madani

9.t49
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dimaksud adalah gunung Uhud atau gunung yang lain." Sementara Al
Muhib Ath-Thabari berkata dalam kitab Al Ahkam, setelah menukil

perkataan Abu Ubaid dan ulama yang mengikutinya, "Seorang yang

tsiqah (terpercaya) dan berilmu, Abu Muhammad Abdussalam Al
Bashri, telah mengabarkan kepadaku bahwa di dekat Uhud bagian kiri
terdapat sebuah gunung kecil yang dinamakan 'Tsaur'. Dia

mengabarkan bahwa telah berulang kali menanyakan hal itu kepada

sejumlah orang Arab 
-yakni 

mereka yang mengetahui seluk-beluk

negeri itu dan gunung-gunungnya- dan semuanya mengabarkan

bahwa gunung tersebut bemama Tsaur." Dia berkata, "Maka kami

mengetahui bahwa penyebutan 'Tsaur' pada hadits adalah benar.

Sedangkan ketidaktahuan beberapa ulama, dikarenakan tempat itu
tidak masyhur dan mereka belum menelitinya secara mendalam."

Saya telah membaca tulisan tangan Syaikh Al Quthb Al Halabi

dalam penjelasannya terhadap hadits ini, "Telah meriwayatkan kepada

kami syaikh kami, Al Imam Abu Muhammad Abdussalam bin Mazru'

Al Bashri, bahwa ia keluar sebagai utusan ke lrak. Ketika kembali ke

Madinah, dia disertai seorang penunjuk jalan yang memberitahu dan

menyebutkan nama-nama tempat dan gunung-gunung kepadanya."

Abu Muhammad berkata, "Ketika kami sampai di Uhud, ternyata di

dekatnya terdapat gunung kecil. Aku pun menanyakan kepada

penunjuk jalan itu, dan dia berkata, 'lni bernama Tsaur'." Dia berkata,

"Maka aku mengetahui kebenaran riwayat tentang itu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, seakan-akan inilah alasan yang

mendorongnya untuk menanyakan nama bukit tersebut. Abu Bakar

bin Hushain Al Maraghi menyebutkan, bahwa generasi penerus di

Madinah menerima dari leluhur mereka bahwa di belakang Uhud

sebelah utara terdapat gunung kecil yang dinamakan Tsaur. Dia

berkata, "Aku telah membuktikan dengan melihatnya langsung."

Adapun perkataan Ibnu At-Tin, "Sesungguhnya Imam Bukhari

sengaja tidak menyebutkan nama gunung yang dimaksud, karena dia

telah keliru", justeru merupakan kekeliruan Ibnu At-Tin sendiri.
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Bahkan, yang tidak menyebutkan narna gunung tersebut dalam

riwayat adalah sebagian perawinya. Imam Bukhari telah
mencantumkan hadits ini dalam pembahasan tentang jizyah (upeti)

dengan menyebutkan nama gunung itu.

Di antara riwayat yang menunjukkan bahwa maksud sabda Nabi

dalam hadits Anas, G 4 tk 'q (dari ini sampai fnt) adalah dua

gunung, yaitu riwayat Imam Muslim dari jalur Ismail bin Ja'far, dari

Amr bin Abu Amr, dari Anas secara marfii', qk ',fr.6 i?i dl P'
(Ya Allah, sesungguhnya aku mengharamkan tempot yang ada di
antara dua gunungnya). Akan tetapi dalam riwayat Imam Bukhari
dalam pembahasan tentang jihad dan selainnya melalui jalur
Muhammad bin Ja'far dan Ya'qub bin Abdurrahman serta Malik,
semuanya dari Amr, disebutkan dengan lafazh; W:!'d 6 (Apa yang

ada di antara kedua tempatnya yang berbatrz). Demikian pula dalam

hadits Abu Hurairah (hadits ke tiga di bab ini), dan akan disebutkan
setelah beberapa bab melalui jalur lain. Begitu pula dalam hadits Rafi'
bin l(hudaij, Abu Sa'id, Sa'ad dan Jabir, yang semuanya diriwayatkan
oleh Imam Muslim. Demikian juga yang diriwayatkan Ahmad dari
hadits Ubadah Az-Zarqi, dan Al Baihaqi dari Abdunahman bin Aul
serta Ath-Thabrani dari Abu Al Yasr, Abu Husain dan Ka'ab bin
Malik, semuanya dengan lafazh, W,t',; 6 (apa yang ada di antaro

kedua tempatnya yang berbatu). Adapun yang dimaksud dengan

tempat yang berbatu (laabah) di sini adalah "harroh" (tempat yang

ada batu-batu hitamnya, seakan-akan tempat itu terbakar), dan lafazh
"laabah" berulang kali disebutkan dalam hadits. Lalu tercantum

dalam hadits Jabir yang diriwayatkan Imam Ahmad, 6'ri"yt ili Uit

W? G.(Aku haromkan Madinah di ontora kedua tempat yang ada

padanya batu-batu hitam [horrahJ).

Sebagian ulama madzhab Hanafi mengklaim bahwa hadits ini
mudhtharib, karena pada satu riwayat disebutkan dengan lafazh, @
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(di antara dua gunungnya), pada riwayat lain disebutkan dengan, I

W. @i antara dua tempotnya yang berbatu), dan pada riwayat yang

lain lagi disebutkan dengan lafazh, wiY (dua lereng gunung). Akan

tetapi pandangan mereka ditanggapi bahwa versi-versi tersebut sangat

mungkin dikompromikan, dan alasan seperti ini tidak dapat dijadikan

landasan untuk menolak hadits yang shahift. Kalaupun tidak mungkin

dikompromikan, maka masih mungkin memilih salah satunya yang

lebih akurat. Tidak diragukan bahwa riwayat dengan redaksi "df

antara kedua tempatnya yang berbatu" leblh akurat, karena mayoritas

perawi menukil demikian. Sementara riwayat dengan redaksi "di

antaro duo gunungnya" tidak bertentangan dengan riwayat tadi, sebab

kemungkinan masing-masing tempat berbatu itu ada gunungnya.

Atau, kedua tempat yang berbatu itu terdapat di arah selatan dan utara,

sedangkan dua gunung yang dimaksud terletak di arah timur dan

barat. Penyebutan nama kedua gunung itu pada riwayat yang lain

tidak memberi dampak apapun. Adapun riwayat dengan lafazh

"ma'zomoiha" (dua lereng gunung) terdapat dalam riwayat Abu

Sa'id. Lafazh"mo'zomah" dapat berarti lereng gunung, dan bisa pula

berarti gunung.

Imam Ath-Thahawi berdalil dengan hadits Anas yang berkaitan

dengan kisah Abu Umair tentang apa yang dilakukan oleh burung

kectl (nughair), dimana seandainya hewan buruan di Madinah haram

ditangkap, maka mengurungnya pun tidak diperbolehkan. Akan tetapi

argumentasi ini ditanggapi dengan mengemukakan adanya

kemungkinan burung tersebut ditangkap di luar tanah Haram'

Imam Ahmad berkata, "Barangsiapa menangkap binatang

buruan di luar tanah Haram, lalu dibawa masuk ke Madinah, maka dia

tidak harus melepaskannya berdasarkan hadits Abu Umair, dan ini

merupakan pendapat mayoritas ulama. Akan tetapi alasan ini tidak

dapat dijadikan dasar untuk membantah pendapat para ulama madzhab

Hanafi, sebab dalam pandangan mereka barangsiapa menangkap

35O _ FATHI'L BAARI



binatang buruan di luar tanah Haram lalu dimasukkan ke dalam tanah

Haram, maka hukumnya sama dengan hukum binatang buruan di
wilayah tanah Haram. Kemungkinan lainnya adalah, bahwa kisah Abu

Umair terjadi sebelum wilayah Madinah dijadikan sebagai tanah

Haram.

Sebagian ulama menjadikan hadits Anas tentang penebangan

pohon kurma untuk membangun masjid sebagai dalil bahwa wilayah

Madinah bukan tanah Haram. Karena apabila memotong
pepohonannya adalah haram, tentu Nabi SAW tidak akan

melakukannya. Argumentasi ini dijawab bahwa kisah tersebut terjadi
pada awal masa hijrah. Sedangkan hadits yang menetapkan bahwa

Madinah termasuk tanah Haram adalah setelah Nabi SAW kembali

dari Khaibar, seperti yang akan disebutkan pada hadits Amr bin Abi
Amr dari Anas dalam pembahasan tentang jihad, dan bab "Perang

Uhud" dalam pembahasan tentang peperangan.

Ath-Thahawi berkata, "Ada kemungkinan larangan berburu

binatang di Madinah dan memotong pepohonannya dikarenakan

Madinah adalah tempat hijrah, maka keberadaan binatang buruan serta

pepohonan merupakan faktor yang menambah keindahannya, seperti

diriwayatkan oleh Ibnu Umar, 
lU,l {16',* ,4 d;.) * \t S* ulr'oi

{i.ri'ir (Sesungguhnya Nabi SAW melarang meruntuhkan benteng-

benteng di Madinah). Sebab, benteng merupakan hiasan kota

Madinah. Namun, ketika hijrah telah berhenti, maka alasan yang

mendasari larangan itupun hilang dengan sendirinya." Akan tetapi
pendapat Ath-Thahawi ini kurang berdasar, sebab penghapusan

(nasakh) suatu hukum hanya dapat dibenarkanjika berdasarkan dalil.

Fatwa yang menyatakan kota Madinah sebagai wilayah Haram

telah dinukil melalui jalur akurat dari Sa'ad, Zaidbin Tsabit, dan Abu
Sa'id serta selain mereka, seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Ibnu Qudamah berpendapat, bahwa memburu binatang buruan

di Madinah dan memotong pepohonarlnya adalah haram hukumnya.
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Pendapat ini juga merupakan pendapat Imam Malik, Imam Syaf i dan

mayoritas ulama. Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa hal itu

tidak haram. Namun, barangsiapa melakukan apa-apa yang dilarang

itu, maka dia berdosa dan tidak wajib membayar denda, menurut salah

satu pendapat yang dinukil dari Imam Ahmad. Ini juga menjadi

pendapat Imam Malik dan Imam Syaf i dalam mazhabnya yang baru

(qaul jadid), serta mayorits ulama.

Sementara pendapat lain dari Imam Ahmad dan pendapat Imam

Syaf i dalam mazhabnya yang lama (qaul qadirz), serta pendapat

Ibnu Abi Dzi'b lalu dipilih oleh Ibnu Mundzir dan Ibnu Nafi dari

kalangan ulama madzhab Maliki, bahwa orang yang membunuh

binatang buruan di Madinah atau memotong pepohonannya, maka ia

wajib membayar denda, sebagaimana halnya melakukan pelanggaran

di tanah Haram Makkah.

Al Qadhi Abdul Wahhab berkata, "Pendapat terakhir ini lebih

selaras dengan qiyas (analogi)." Sejumlah ulama mutaakhirin

mengikuti pendapat ini. Menurut salah satu pendapat, denda karena

melakukan pelanggaran di tanah Haram Madinah adalah dengan

melucuti senjata si pemburu. Ini berdasarkan hadits yang dinyatakan

shahih oleh Imam Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqash. Sedangkan

pada salah satu riwayat Abu Daud disebutkan, {f e';ifitb\4 U
'^i}i t;-.tit \arangsiapa mendapati seseorang berburu di tanah

haram Madinah, maka hendaklah ia melucutinya [merampas

senjatanyaJ).

Al Qadhi Iyadh berkata, "Tidak ada orang yang berpendapat

seperti ini setelah masa sahabat kecuali Imam Syaf i padamazhabnya

yang lama."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa pendapat itu telah dipilih oleh

sejumlah ulama, baik pada masa Al Qadhi Iyadh dan ulama yang

datang sesudahnya, karena hadits tentang hal itu adalah shahih.

Namun, mereka yang berpendapat demikian berbeda pendapat
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mengenai tata caranya dan cara pembagian harta rampasan tersebut.

Adapun perbuatan Sa'ad yang dikutip oleh Imam Muslim

mengisyaratkan bahwa barang tersebut seperti barang musuh yang

dilucuti saat perang, yakni untuk orang yang melucutinya, akan tetapi

barang tersebut tidak dikeluarkan l/5 bagian sebagai zakatnya. Lalu
para ulama madzhab Hanafi mengemukakan pendapat yang terkesan

ganjil, dimana mereka mengklaim adanya tj*a' untuk tidak

mempraktekkan hadits tentang melucuti orang yang berburu.

Kemudian kesepakatan ini mereka jadikan sebagai dalil yang

menghapus (nasakh) hadits-hadits tentang pengharaman kota

Madinah. Akan tetapi klaim adanya ijma' tidak dapat diterima, maka

semua hukum yang dibangun di atasnya juga tertolak dengan

sendirinya. Ibnu Abdil Barr berkata, "Apabila hadits Sa'ad terbukti

shahih, maka penghapusan hukum mengambil barang yang dilucuti

dari pemburu tidak dapat dijadikan dalil untuk menolak hadits-hadits

yang shahih."

Diperbolehkannya memotong rerumputan di Madinah untuk

makanan hewan temak adalah berdasarkan hadits Abu Sa'id yang

diriwayatkan oleh Imam Muslim, .ii;f :f lO, q+ 4"\ (seseorang

tidak boleh merobohkan [memotongJ pohon kecuali untuk makanan

hewan ternak).

Demikian juga yang diriwayatkan Abu Daud melalui jalur Abu

Hassan dari Ali. Al Muhallab berkata, "Pada hadits Anas terdapat dalil

bahwa yang dilarang pada hadits terdahulu terbatas pada memotong

yang mendatangkan kerusakan. Adapun memotong pepohonan

(Madinah) untuk memperbaiki, seperti orang yang mengelola kebun,

maka ia boleh memotong pepohonan di tanah tersebut, jika dapat

membahayakan tanaman yang lain bila dibiarkan hidup."

Dia juga berkata, "Dikatakan, pada hadits itu terdapat dalil

bahwa larangan tersebut hanya berlaku untuk tumbuhan yang hidup

tanpa campur tangan manusia, sebagaimana halnya larangan

memotong pepohonan di Makkah. Atas dasar ini, maka kita dapat
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memahami perbuatan Nabi SAW yang memotong pohon-pohon

kurma lalu menempatkannya di kiblat masjid, dan ini tidak

berkonsekuensi adanya penghapusan hukum (n a s a kh)'"

t^:;:,3' Uri I (tidak dipotong pepohonannya)' Dalam riwayat

yazid bin Harun disebutkan, \iyi e" ) (Tidak dipotong

rerumputannya). Dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Imam

Muslim disebutkan, t^:rk itj,ai \j t#tbe igii I (Tidak dipotong

pohon besarnyo dan tidak diburu binatang buruannya). Hadits yang

serupa juga dia nukil dari Sa'ad.

f;t; q"t ,r:rti i (barangsiapa melakukan kejahaton di

dolomnya). Syu'bah dan Hammad bin Salamah menambahkan dari

Ashim yang diriwayatkan oleh Abu Awanah, Gt; 6:tl "1i lAtau

melindungi pelaku kejahatan). Keterangan tambahan rni shahih, hanya

saja Ashim tidak mendengar langsung dari Anas, seperti akan

dijelaskan dalam pembahasan tentang berpegang teguh dengan Al

Qur'an dan Sunnah (Al I'thisham).

f ifj a[i (maka ia mendapat laknat Allah).Ini merupakan dalil

tentang bolehnya melaknat para pelaku kemaksiatan dan pembuat

kerusakan. Akan tetapi, tidak dapat dijadikan dalil khusus untuk

melaknat seorang yang fasik. Lafazh ini juga memberi keterangan

bahwa orang yang berbuat kejahatan serta orang yang melindunginya

sama-sama dalam perbuatan dosa. Adapun maksud kejahatan di sini

menurut sebagian pendapat adalah kezhaliman, atau mungkin pula

bermakna lebih luas dariPada itu.

Al Qadhi Iyadh berkata, "Hal ini dijadikan dalil bahwa

melakukan kejahatan di Madinah termasuk dosa besar. Adapun

maksud 'Laknat malaikat dan manusia' adalah dijauhkannya dari

rahmat Allah."
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Dia juga berkata, "Sedangkan yang dimaksud dengan 'laknat'
di tempat ini adalah adzab yang pantas didapat oleh seseorang atas

dosa yang diperbuat, tetapi hal itu tidak sama dengan 'laknat' terhadap

orang-orang kafir."

Hadits kedua adalah hadits Anas tentang pembangunan masjid.

Imam Bukhari menyebutkan bagian dari hadits itu, tetapi hadits itu
juga disebutkan pada pembahasan tentang shalat, dan akan disebutkan

kembali dengan lengkap pada awal pembahasan tentang peperangan

(Al Maghazi). Adapun maksud Imam Bukhari menyebutkannya di
tempat ini, telah saya terangkan pada pembahasan hadits yang

pertama, yaitu bahwa yang demikian itu terjadi sebelum adanya

pengharaman.

Adapun pembahasan hadits yang ketiga adalah sebagai berikut:

:-t'' .f: ',;.6|7 (diharamkan apa yang terdapat di antara

dua tempat yang berbatu di Madinaft). Demikian mayoritas perawi

menukilnya dengan menggunakan kata kerja pasif "hurrimq"
(diharamkan). Sedangkan dalam riwayat Al Mustamli menggunakan

kata kerja aktif "harramo" (mengharamkan) yang berkedudukan
sebagai prediket (khabar), sedangkan kalimat apa yang disebutkan
sesudahnya berkedudukan sebagai subjek (mubtada'). Versi ini
didukung oleh riwayat Imam Ahmad dari Muhammad bin Ubaid, dari

Ubaidillah bin Umar dengan lafazh, ',; 6 d,U.,P ?? Sq1 7, itt L1

y"yt ,?i (Sesungguhnyo Allah Azza wa Jalla mengharamkan melalui

lisanku apa yang ada di antara dua tempat berbatu di Madinah). Al
Ismaili menukil riwayat yang serupa melalui jalur Anas bin Iyadh dari
Ubaidillah.

Adapun pembahasan mengenai kedua tempat yang berbatu ini
telah diterangkan pada saat menjelaskan hadits yang pertama.

Kemudian Imam Muslim menambahkan pada sebagian jalur
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periwayatannya,, (+ 6#t JT \';* d, fr'1 (Beliau menjadiknn

dua belas mil di sekitar Madinah sebagai daerah yang terlarong).

Abu Daud meriwayatkan dari hadits Adi bin Zaid, dia berkata,

i:F'h?i-t ,tT-it4; ai-rit',tg,t F Pt yht * lt J?j &
J:;nt :'Owi- 

t; lt 'tZii- lj (Rosulullah SAW menjaga pada setiap

bagian dari pinggiron Madinoh masing-masing seiauh satu mil. Tidak

boleh dipotong pepohonannya, kecuali untuk makanqn unta

IsecukupnyaJ).

i:u E *j y bt j* A, Gi,t (Nabi SAW mendatangi bani

Horitsah).Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, eitfr:6 g;, j

:nt y (Kemudian beliqu mendatangi bani Haritsah dan mereka

berada di pinggiron bagian atas tempat berbatu hitam [Al Harrah).

Bani Al Haritsah adalah nama marga yang terkenal dalam suku

Aus. Nama ini diambil dari Haritsah bin Al Harits bin Al Khazraj bin

Amr bin Malik bin Aus. Pada masa jahiliyah, bani Haritsah serta bani

Abdul Asyhal berada pada satu pemukiman. Kemudian terjadi

peperangan di antara mereka. Bani Haritsah kalah dan terdesak ke

Khaibar, lalu tinggal di sana. Kemudian mereka sepakat mengadakan

perdamaian, maka bani Haritsah kembali, tapi tidak lagi tinggal di

pemukiman bani Abdul Asyhal. Mereka menempati pemukiman

sebelah barat tempat gugurnya Han zah [paman Nabi SAW].

y'€t 'J,. (bahkan komu berado padanya). Al Ismaili menukil

kalimat ini sebanyak dua kali untuk memberi penekanan. Pada hadits

ini terdapat keterangan tentang bolehnya membuat kepastian

berdasarkan perkiraan yang kuat. Lalu apabila terbukti bahwa

kenyataan berbeda dengan dugaan tersebut, maka harus segera meralat

pendapat tersebut.
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Pembahasan hadits keempat:

ru3 ti.t-r 6 (kami tidak memiliki sesuatu), yakni yang tertulis,

karena ,n.r"ku memiliki Sunnah di samping Al Qur'an. Atau, yang

dinafikan adalah sesuatu yang dikatakan khusus dimiliki mereka tanpa

dimiliki manusia pada umumnya.

Adapun yang menyebabkan Ali mengatakan demikian tampak
pada riwayat yang dinukil Imam Ahmad melalui jalur Qatadah dari

Abu Hassan Al A'raj, O:rb :J:J{j ,i$;i'ri ,'d Jtlj ;\U }N";rS Wltt
i' .g, yt l?3 uirle:,1. ie ';t tly qitt t.t^ L1 , ;b\i 'i 

'lut ,fi ,, 11 ?nt

y e *, * u* rl ,rir o\iLe *4V 6:Jri t"l;', y
q tty a*,2st 'e"i ,? yrtitt_ * ,# ?ti e (Sesungguhnya Ati

memerintahkan suqtu perintah, makn dikatokon kepadanya, "Komi
telah melakukannya." Maka dia berkata, "Maha benar Allah dan
Rasul-Nya." Asytar berkata kepadanya, "sesungguhnya yang engkau
katakan ini, apakah sesucttu yang diamanatkan Rqsulullah SAW
kepadamu?" Ali berkatq, "Rasulullah SAW tidak mengamanatkan

sesuatu secora khusus kepadaku, kecuali sesuotu yang aku dengar
dari beliau, dan itu terdapat pada lembaran yang disimpan dalam
sarung pedangku. Maka mereka senantiasa menuntutnya hingga dia
mengeluarkan lemboran tersebut, dan ternyata ada di dalamnya. ").

Kemudian disebutkan hadits seperti di atas disertai tambahan,

#! ) ti .Sr, U & "" i),iiuif ffr;u,i:i6:'u* or4ti,r

:y e y t! 13 ,lr 6'| lOrang-orong yang beriman itu sama

dalam hal qishash dan diyat, jaminan keamanan mereka berlaku
meskipun orong yang kedudukannya paling rendah di antara mereka.

Mereka odalah satu tangan [saling menolongJ dalam menghadapi
selain mereka [musuhJ. Ketahuilah, orang mukmin tidak dibunuh
karena membunuh orong kofir, dan tidak puto dibunuh orang yqng
diberi jaminan keamanan saat jaminan itu masih berlaku).
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Dalam riwayat tersebut juga disebutkan, dt,;\t
,q:Ltri & tj ,6:* *-tt ,u^lre dEHl .,its .:lu*) W? G 6'??i

)9. CrUt W.'fr rj ,6t ,y', 'atx" Lt tl i;* 9 '* ,'t
(Sesungguhnya lbrahim mengharamkan Mokkoh, dan aku

menghoramkan apa yang ado di antara keduo tempat yang berbotu

hitam [harrahJ serto semua batasan-batasannya. Tidak boleh

dipotong rerumputonnya, tidak diusik binatang buruonnya, tidak

dipungut borang temuannya, tidak boleh memotong pepohonannya

kecuali orong yang bermal<sud memberi makan untonyo, dan tidak

boleh membawa senjata untuk peperongan di dalamnya).

Ad-Daruquthni meriwayatkan melalui jalur lain dari Qatadah

dari Abu Hassan, dari Al Asytar, dari Ali. Dalam riwayat Imam

Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i melalui jalur Sa'id bin Abi Arubah

disebutkan, * il*7?tul'oit$r.,',Stt )* i rt .* ft oe iiusy
,,Srtsho *6t jt,;W-lb *3lo i' C* it'J':-':'$t'V|y,ffi
e:i6:"\tk o'rr:ifr :o,lr rif ,* ?tl e'"Yt 'jri .rj; ,f,Y er, lt ,l

(telah diriwayatkan dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Qais bin

Abbad, dia berknta, "Aku berangkat bersama Asytar kepada Ali, kami

berknta, 'Apakah Rasulullah SAW memberi amanat (wasiat)

kepadamu yang tidak diberikan kepada manusia secara umum?' Ali
menjawab, 'Tidak, kecuali apa yang terdapat pada kitabku ini'. Dia

berkata, 'Kitab tersebut terdapat dalam sarung pedang, dan ternyata

ada di dalamnya [tertulisJ; Orang-orang yang beriman itu sama

dalam hal qishash dan diyat'."). kemudian disebutkan seperti riwayat

terdahulu sampai lafazh, :y e @aat jaminan itu masih berlaku),

maka dikatakan, *;ei -Y Jt: 6o e:rri ";,, (Barangsiapa

melakukan kejahatan -hingga perkataannya- seluruhnya). Namun,

tidak disebutkan kelanjutan haditsnya.
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Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Abu Ath-Thufail,
j'*u tqiU *t y io' ,.3; ox o€ 6 :Jtis S+:t tsv V '* *
gri :*, etn 'fi'p ,atir ,p t:"k;" 'b Atutn ,; ,,56 (Aku

pernah berada di dekqt Ali, lalu dia didatangi seorang lakiJaki dan

berkata, "Apakah Nabi SAW merahasiakan sesuatu kepadamu?" Ali
marah kemudian berkata, "Sungguh beliau tidak pernah

merahasiakan sesuatu kepadaku yang beliau sembunyikan dari
manusia. Hanya saja beliau telah menceritakan kepadoku empat

kalimat."). Sedangkan dalam riwayat lain disebutkan, t :*tbt 6

ht ;"l,W6:*i'r;* e'llii,ii6 f itieos 6rtig ,$t ".*
;kt ;p':,t:nt d,yht dt,f\\i36o? c,ht,>tt,yt /.{tV
GS; ,s7l (Beliau tidak pernah mengkhususkan sesuatu kepada kami

yang tidak diketahui oleh manusia umum, kecuali apa yong terdapat

pada sarung pedangku ini. Ali mengeluarkan lembaran [shahifahJ
yang tertulis padanya, "Allah melaknat orang yang menyembelih

untuk selain Allah, Allah melaknat orang yang mencuri tandaianda

[batas] tanah, Allah melalntat orang yang melaknat orang tuanya,

dan Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. ").

Pada pembahasan tentang ilmu disebutkan riwayat melalui jalur

Abu Juhaifan, 'ryi c# ii ,1' rq rl ,r 'j,irlg it'b |dajc-ji
.,,piir ,.1ti vibbst:f C 6'1 iii:'Jts.zib:d' :f d 6')i,W Ji)

. ,'o' .

f, W ,y- l't ,b\i !r*1 gtcu berknta kepada Ali, "Apaknh

kalian memiliki suatu kitab? " Ali berkata "Tidak, kecuali kitab Allah,

atau pemahaman yang diberikannya kepada seorang muslim, atau

apa yqng terdapat pada lembaron-lembaran [shahifahJ ini. " Aku

berkata, "Apa yang ada dalam lembaran ini?" Ali berkata, "Diyat

[denda pembunuhanJ, pembebasan towonon, dan seorang muslim

tidak dibunuh karena membunuh orang kafir.").
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Untuk memadukan hadits-hadits ini, dapat dikatakan bahwa

lembaran-lembaran (shahifah) tersebut berisi semua hal yang

disebutkan. Maka, setiap perawi menukil sebagiannya. Adapun matan

(materi) hadits yang paling lengkap adalah hadits yang diriwayatkan

melalui jalur Abu Hassan.

iv li"J'* :..,Gi ) Qidak diterimo darinya "shorf' moupun

"adt"). Ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kedua kata

tersebut. Menurut mayoritas ulama, "sharf' berarti fardhu, sedangkan

"adl" berarti nafilah (sunah). Hal ini telah diriwayatkan oleh Ibnu

Khuzaimah dengan sonad yang shahih dari Ats-Tsauri. Sementara

dari Al Hasan Al Bashri dinukil pendapat yang menyalahi pendapat

jumhur. Al Ashma'i mengatakan kata, "sharf' berarti taubat dan

"adl" adalah fidyah (tebusan). Pendapat serupa juga dinukil dari

Yunus, tetapi dia mengatakan bahwa "sharf' adalah diyat dan "adl"

adalah tambahannya. Ada pula yang berpendapat sebaliknya.

Penulis kitab Al Muhkam meriwayatkan bahwa "sharf" adalah

timbangan, sedangkan "adl" adalah sukatan. Ada pula yang

mengatakan bahwa "sharf" adalah nilai dan "adl" adalah istiqamah.

Dikatakan bahwa kata "sharf' adalah diyat dan "adl" adalah

pengganti. Pendapat lain mengatakan bahwa "sharf" adalah syafaat

dan"adl" adalah fidyah, sebab keduanya menyamai diyat. Pandangan

terakhir ini ditegaskan oleh A1 Baidhawi. Sebagian ulama mengatakan

bahwa "sharf' adalah suap (rlsywah) dan "adl" adalah penanggung

(kafil). Hal ini dikatakan oleh Aban bin Tsa'lab seraya mengucapkan

syair, lia t;rii J'-At '#i 1 (Kami tidak menerima sharf dan

berikanlah adl).

Kami telah merangkum lebih dari sepuluh pendapat dalam

masalah ini. Sementara pada akhir hadits riwayat Al Mustamli

disebutkan; Abu Abdillah berkata, "Sharf adalah tebusan." Ini selaras

dengan penafsiran Al Ashma'i.
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Al Qadhi Iyadh berkata, "Maksudnya, tidak diterima dengan

keridhaan meskipun diterima untuk diberi balasan." Dikatakan pula,

"Penerimaan di sini adalah dihapusnya dosa dengan sebab keduanya.

Bisa saja makna fidyah adalah tidak didapatkan pada hari Kiamat
tebusan yang digunakan untuk menebus dirinya, berbeda dengan

orang lain yang berbuat dosa, dia dapat diselamatkan dari neraka

dengan tebusan orang Yahudi atau Nasrani, seperti diriwayatkan oleh
Imam Muslim dari hadits Abu Musa Al Asy'ari."

. Pada hadits ini terdapat bantahan terhadap klaim kaum Syi'ah
yang mengatakan bahwa dalam diri Ali dan keluarganya terdapat

banyak hal yang didapat dari Nabi SAW, dimana hal-hal ini diajarkan
Nabi kepada Ali secara sembunyi-sembunyi, yaitu hal-hal yang

berkaitan dengan dasar agama dan pemerintahan.
!' ' ' " '" '? it Qtertindungan kaum muslimin adalah satu).oJ.-11 ;.,cJ--*Jl

Yakni apabila raun ,.orung kaum muslimin memberi perlindungan

kepada orang kafir, maka kaum muslimin yang lain diharamkan untuk
mengganggu orang kafir tersebut. Pemberian jaminan ini memiliki
syarat-syarat tertentu yang sudah maklum.

Al Baidhawi berkata, "Dzimmah (perlindungan) adalah
perjanjian. Dinamakan demikian, karena orang yang melakukannya
dicela apabila tidak memenuhinya." Adapun makna hadits di atas

adalah; sesungguhnya perlindungan kaum muslimin, baik diberikan
oleh satu orang atau beberapa orang, baik orang yang terhormat
maupun orang biasa, adalah sama. Apabila di antara kaum muslimin
memberi jaminan keamanan terhadap seorang kafir, maka bagi

muslim yang lain tidak boleh membatalkannya. Dalam hal ini, tidak
ada perbedaan antara laki-laki dan perempuffi, orang merdeka dan

budak, karena kaum muslimin adalah sama, yaitu seperti satu jiwa.
Hal ini akan diterangkan pada pembahasan tentang jizyah wal
muw ada' ah (upeti dan kesepakatan).
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l.ti :\i * 6'j $ h (barangsiapa menjaclikan woli suutu

kaum tanpa izin mojikannya). lzin di sini tidak dijadikan syarat

tentang bolehnya melakukan klaim tersebut, tetapi hal itu untuk

mengukuhkan larangan. Karena apabila mantan budak meminta izin
kepada majikan untuk melakukan hal itu, niscaya ia akan melarangnya

dan akan berusaha menghalangi maksud tersebut. Demikian pendapat

Al Khaththabi dan ulama lainnya. Ada pula kemungkinan hal ini
sebagai kata kiasan menjual budak. Apabila seorang budak telah

dijual, maka ia boleh menisbatkan dirinya kepada majikan kedua.

Atau, yang dimaksud adalah perwalian sumpah. Apabila ia hendak

berpindah dari suatu perwalian sumpah, maka harus dengan izin.

Al Baidhawi berkata, "Secara zhahir yang dimaksud adalah

perwalian dengan sebab memerdekakan budak, karena hal itu
dikaitkan dengan sabdanya, iri ? it ,lrit ;p (Don barangsiapa

menisbatkan diri kepada selain bopaknya). Adapun yang menyatukan

keduanya adalah ancaman, karena memerdekakan budak ditinjau dari

kedudukannya sebagai hubungan daging adalah sama seperti

hubungan karena keturunan (nasab). Maka, apabila seseorang

menisbatkan diri kepada selain orang yang berhak, ia seperti orang

yang berlepas diri dari garis keturunannya lalu menisbatkan dirinya

kepada orang lain di luar keturunannya. Oleh karena itu, ia pantas

didoakan agar dijauhkan dari rahmat Allah.

Catatan

Imam Bukhari menyebutkan hadits-hadits di bab ini dengan

susunan yang sangat baik. Dalam hadits Anas ditegaskan bahwa

Madinah adalah wilayah Haram. Lalu pada hadits kedua, terdapat

larangan secara spesifik untuk memotong pepohonan yang tumbuh

tanpa campur tangan manusia. Sedangkan pada hadits Abu Hurairah

keterangan yang masih bersifat global telah dirincikan pada hadits

Anas tentang batasan wilayah Haram, yang mana pada hadits Anas
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hanya dikatakan dari tempat ini hingga tempat ini. Maka, pada hadits
ini dijelaskan bahwa tempat yang diharamkan tersebut adalah antara

dua tempat yang berbatu hitam. pada hadits Ali ditambahkan tentang
larangan dan batasan wilayah Haram.

2. Keutamaan Madinah dan bahwa Ia Akan Mengeluarkan
Manusia

toz\..,1.o..4i, 4lrr ,-f t ;t* [i 'e ,j';- tG. c to,-, .1ti)t ,r,
lc ,l,l'g ' 

/

,eit'g\ t:; L'ri ,*', .-ht * at J';'r'Js ,J'A
to/?, ' 

.o-'\= pr * ti^s ut;l ,?t,k-ii' ?') ,-i |Jj;"

ifJ'
1871. Dari Al Hubab Sa'id bin yasar, dia berkata: Aku

mendengar Abu Hurairah RA berkata, "Rasulullah sAw bersabda,
'Aku diperintahkan (hijrah) ke suatu desa yang memakan desa-desa

lainnya. Mereka mengatakan bahwa namanya yatsrib, yaitu Madinah.
Ia mengeluarkan manusia seperti ubupan (alat peniup api) tukang besi
mengeluarkan karat besi'."

Keterangan Hadits:

(Bab keutamaan Madinah dan bahwa ia akan mengeluarkan
manusia'), yakni orang yang jahat di antara mereka. lmam Bukhari
membuat judul bab sebagaimana lafazh hadits. Faktor yang

menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah orang-orang yang jahat

tampak jelas dari tasybih (penyerupaan) yang disebutkan dalam
hadits. Adapun maksud riwayat yang menggunakan kata tanqi
(membersihkan) sebagai ganti kata tanfi (mengeluarkan) adalah
manusia secara umum.
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Setelah beberapa bab, Imam Bukhari memberi judul "Madinah

Mengeluarkan yang Buruk".

z;-"r*. o"tl @ku diperintah ke sucttu desa), yakni aku

aip.rintufrtun or.t Tuhanku untuk hijrah ke suatu desa, atau aku

diperintahkan untuk bermukim di dalamnya. Penafsiran pertama

dipahami atas dasar beliau mengatakannya di Makkah, sedangkan

penafsiran kedua dipahami bahwa beliau mengatakannya ketika

berada di Madinah.

ei, 'S?k 6r*akan desa-desa). Yakni, mendominasi atau

mengalahkan desa-desa lainnya. Mendominasi atau mengalahkan di

sini diungkapkan dengan kata "makan", karena orang yang makan

menguasai apa yang dimakannya.

Dalam kitab Al Muwaththa' Ibnu Wahab disebutkan, "Aku
berkata kepada Malik, apakah makna memakan desa-desa?" Dia

menjawab, "[Yaitu] Menaklukkan desa-desa." Lalu Ibnu Baththal

membahas secara panjang lebar, kemudian berkata, "Maksudnya,

penduduknya akan menaklukkan desa-desa yang lain, lalu mereka

memakan harta desa-desa tersebut serta menawan para wanitanya."

Dia melanjutkan, "lni termasuk ungkapan yang sudah biasa diucapkan

di kalangan orang Arab. Mereka biasa mengatakan, 'Kami memakan

negeri ini', jika mereka berhasil menguasainya." Makna seperti ini

sebelumnya telah dikemukakan pula oleh Al Khaththabi.

Imam An-Nawawi mengatakan, bahwa mereka menyebutkan

dua pendapat tentang makna kalimat tersebut; pertama, adalah seperti

yang telah disebutkan. Sedangkan yang kedua, bahwa maksud "/c
memakan desa-desa lain" adalah harta rampasan dari desa-desa yang

ditaklukkan itu akan diangkut ke Madinah.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Ada kemungkinan maksud '14

memakan desa-desa' adalah unggulnya keutamaan desa itu, seakan-

akan desa-desa yang lain tidak memiliki keutamaan."
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Saya (lbnu Hajar) katakan, kemungkinan yang disebutkan Ibnu

Al Manayyar juga telah disebutkan Al Qadhi Abdul Wahab, dia

berkata, "Tidak ada makna sabdanya 'Memakan desa-desa' selain

unggulnya keutamaan desa itu dibandingkan keutamaan desa-desa

yang lain." Akan tetapi klaim bahwa ia hanya terbatas pada makna ini,

tidak dapat diterima berdasarkan keterangan yang telah disebutkan.

Kemudian Ibnu Al Manayyar berkata, "Makkah dinamakan Ummul

Qura (induk desa-desa)." Lalu dia melanjutkan, "Apa yang disebutkan

tentang Madinah lebih daripada itu, sebab sifat keibuan tidak

diberikan kepada sesuatu yang memiliki ibu."

'ta-SSt 
et ,*i" ,:O jtil- (mereka mengatakannya YatsriD, yaitu

Madinah), yakni sebagian orang munafik menamakannya Yatsrib.

Sedangkan nama yang sesuai adalah Madinah. Sebagian ulama

memahami, bahwa memberi nama Madinah dengan Yastrib itu tidak

disukai. Mereka berkata, "Apa yang tercantum dalam Al Qur'an
hanya sekedar menceritakan perkataan selain orang-orang yang

beriman."

Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Al Bara' bin Azib dari

Nabi SAW, {tt e L" e.li,r .rilJ'.;ij qi- Atat ,;;"U (Barangsiapa

menomakan Madinah arngon' Yatsrib,'*rt o hendaklah ia memohon

ampun kepada Allah. Ia odalah Thabah, ia adalah Thabah).

Umar bin Syabah meriwayatkan dari hadits Abu A1yub, 
'J'i:t'oi

;i" Aft'Jtj- oi ,# rb') * ht {* lt (Sesungguhnya Rasululloh

SAW melarong untuk mengotakan Madinah dengan Yatsrib). Untuk

itu, Isa bin Dinar (salah seorang ulama madzhab Maliki) berkata,

"Barangsiapa menamai Madinah dengan Yatsrib, maka dituliskan

baginya satu kesalahan." Dia juga berkata, "Sebab tidak disukainya

hal itu adalah, karena kata 'Yatsrib' mungkin berasal dari kata

'tatsrib' yang bermakna cela dan caci maki, atau mungkin berasal dari

kata 'tsarb' yang bermakna kerusakan, dan kedua makna itu tidak

baik. Sementara Rasulullah SAW menyukai nama yang baik dan tidak
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menyukai nama yang tidak baik. Kemudian Abu Ishaq Az-Zajjaj

menyebutkan dalam kitab Mukhlashar-nya serta Abu Ubaid Al Bakri

dalam kitabnya Mu'jam Mastajam, bahwa ia dinamakan Yatsrib

karena dinisbatkan kepada Yatsrib bin Qaniyah bin Mahlayil bin Iyal

bin Ish bin Iram bin Sam bin Nuh, karena ia adalah orang Arab

pertama yang menempati Madinah. Sedangkan saudaranya yang

bernama Khaibur menetap di tempat yang sekarang bernama Khaibar,

karena diambil dari namanya."

;/6' # (mengeluarkan monusia). Al Qadhi Iyadh berkata,

"Sepertinya yang demikian itu khusus berlaku pada zaman Nabi

SAW, sebab tidak ada yang dapat bersabar untuk hijrah dan menetap

bersama beliau di Madinah, kecuali orang-orang yang teguh

imannya."

Imam An-Nawawi berkata, "Akan tetapi perkataannya ini tidak

cukup berdasar, karena dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, i{t
yPt * 4t jii-Gs qtl *ft 4 j; ailr (Hari Kiamat tidak

oim trrioai i,ri* Madinah mengeluarkan orang-orang yang jahat

sebagaimana ubupan [alat peniup apiJ tukang besi mengeluarkan

karat besi).lni 
-Wallahu 

a'lom- pada masa Dajjal."

Ada kemungkinan pula bahwa yang dimaksud adalah kedua

masa itu sekaligus. Hal ini didukung oleh kisah seorang Arab badui

yang akan disebutkan setelah beberapa bab, dimana beliau SAW

menyebutkan hadits ini karena alasan tersebut, dan permohonan orang

Arab badui itu untuk menarik baiatnya. Kemudian hal serupa akan

terjadi pada akhir zaman ketika Dajjal turun dan menggoncangkan

penduduknya, dan tidak akan tertinggal seorang munafik atau kafir
pun melainkan akan keluar dari Madinah, seperti yang akan

disebutkan setelah beberapa bab. Adapun masa di antara keduanya,

Madinah tidak akan mengeluarkan orang-orang jahat di dalamnya.
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4t ,* u? 6ebagaimana ubupan [alat peniup opiJ tukong

besi mengeluorkan). Lafazh "Al Kiir" pada salah satu dialek disebut

dengan "Al Kuur". Adapun yang masyhur, bahwa Al Kiir adalah suatu

alat yang biasa digunakan untuk meniup api. Akan tetapi mayorits ahli

bahasa mengatakan bahwa Al Kiir adalah tempat kerja pandai besi

atau tukang sepuh.

Ibnu At-Tin berkata, "Dikatakan bahwa 'Al Kiir' adalah alat,

sedangkan tempat kerja pandai besi adalah 'Al Kuur'." Sementara

penulis kitab Al Muhkam berkata, *Al Kiir adalah alat yang digunakan
pandai besi untuk meniup api."

Pendapat pertama didukung oleh riwayat yang dikutip oleh

Umar bin Syabah dalam kitab Akhbar Al Madinah melalui sanad-nya

yang sampai kepada Abu Maudud, dia berkata, "IJmar bin Khaththab
melihat ubupan [Al Kiir] milik pandai besi di pasar, lalu dia menyepak

dengan kakinya hingga meruntuhkannya." Maksudnya, Madinah tidak
akan membiarkan orang-orang yang hatinya kotor untuk tinggal di
dalamnya, bahkan ia akan memisahkannya dari hati yang bersih dan

mengeluarkannya, sebagaimana pandai besi memisahkan antara besi

yang baik dan besi yang buruk. Adapun penisbatan hal itu kepada"Al
Kiir", karena ia merupakan faktor paling besar dalam menyalakan api,

sehingga antara besi dan karatnya dapat dipisahkan.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa Madinah merupakan negeri

yang paling utama. Al Muhallab berkata, "Karena Madinah adalah

negeri yang memasukkan Makkah dan negeri-negeri lainnya ke dalam

Islam, maka semuanya berutang budi pada penduduk Madinah. Di
samping itu, kota Madinah akan mengeluarkan orang-orang yang

tidak baik darinya."

Namun, alasan pertama dijawab bahwa mayoritas penduduk

Madinah yang menaklukkan kota Makkah berasal dari penduduk

Makkah, sehingga keutamaan itu ada pada kedua negeri tersebut.

Sedangkan alasan kedua dijawab, bahwa sifat yang demikian hanya
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berlaku pada manusia dan zaman yang tertentu berdasarkan firman

Allah dalam surah At-Taubah ayat l0l, 96t & t'lr'r;' a;-*St ,Yi Uj
(Don di antarq pentluduk Madinah, mereka keterlaluan tlalam

kemunafikonnya). Tidak diragukan lagi bahwa orang munafik adalah

orang yang buruk.

Kemudian setelah Nabi SAW ada beberapa sahabat yang keluar

dari Madinah; seperti Mu'adz, Abu Ubaidah, Ibnu Mas'ud, dan

sejumlah sahabat lainnya. Lalu menyusul setelahnya Ali, Thalhah, Az-

Zubair, Ammar dan selainnya, dimana mereka adalah sebaik-baik

manusia. Hal ini menunjukkan bahwa hadits tersebut memaksudkan

orang-orang tertentu dan pada waktu yang tertentu pula.

3. Madinah adalah Thabah

6 6. .(
.,, t tol ; . . c, I i o . c 2 c

r-. LLil a:.e a"ttl -b , J-n> sl '9 J-r-, ')

:'Jw a"-r^ir ,b C?i ;-'!'; u *t

,o / o l, o .

J<-' ; ,jV ,f'*it'i;'3t
- lJ (J'

$z

.i.b :f
1872. Dari Abbas bin Sahal bin Sa'ad, dari Abu Humaid RA,

kami datang bersama Nabi SAW dari Tabuk hingga kami melihat

Madinah dari jauh. Maka beliau SAW bersabda, "lni adalah Thabah."

Keteransan Hadits:

(Bab Madinah adalah Thabah), yakni di antara namanya adalah

Thabah, sebab dalam hadits tersebut tidak ditegaskan bahwa Madinah

tidak diberi nama selain Thabah. Lalu Imam Bukhari menyebutkan

bagian hadits Abu Humaid As-Sa'idi yang telah disebutkan dengan

panjang lebar pada bagian akhir pembahasan tentang zakat. Pada
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sebagian jalur periwayatannya disebutkan "Thabah", sedangkan pada

jalur yang lain disebutkan dengan "Thayyibah".

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Jabir bin Samurah, dari

Nabi SAW , 'ei.G fu-y, & ii,r !1 lSrv ngguhnya Allah menamakan

Madinah dengan Thaboh).

Abu Daud Ath-Thayalisi meriwayatkan dalam Musnad-nya dari

Syu'bah, dari Simak, dengan lafazh, pr Or,L-i ,,+i- C-"St ;;j;i$V

Yatsrib, maka Nabi SAW menamakannya dengan Thabah). Hadits ini
diriwayatkan pula oleh Abu Awanah.

Lafazh "Thabah" dan "Thayyibah" adalah dua kata yang

mempunyai arti yang sama, keduanya berasal dari kata "thayyib". Ada
yang mengatakan bahwa pemberian nama tersebut adalah karena

kesuburan tanahnya. Ada pula yang mengatakan, karena kebaikan

penduduknya. Ada yang mengatakan, karena baiknya kehidupan di
sana. Sebagian ulama berkata, "Kebaikan tanah dan udaranya

merupakan bukti kebenaran nama ini, karena barangsiapa tinggal di
sana (Thabah/Madinah), ia akan mendapati tanah serta kebun-

kebunnya menyebarkan aroma yang baik, yang hampir tidak
ditemukan di negeri-negeri yang lain."

Saya telah membaca tulisan tangan Abu Ali Ash-Shadafi di
catatan pinggir naskahnya terhadap kitab Shahih Bukhari,"AlHafrzh
mengatakan, bahwa kebaikan tanah dan udara Madinah dapat

dirasakan oleh orang yang tinggal di dalamnya. Ia akan mendapati

aromanya yang sangat semerbak dibandingkan negeri-negeri yang

lain. Demikian pula kayu dan semua jenis harum-harumannya."

Kota Madinah memiliki pula beberapa nama selain yang telah

disebutkan, di antaranya diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dalam

kitab Akhbar Al Madinah dari Zaid bin Aslam, dia berkata, 
tdt'Jt

t5lir 1'r.*.!rt * t"uv', *-yt q: :*ei i * :-p, * r f i,'..1:.,

FATHI'L BAARI _ 369



**'tip,tij;*]i'tA's jt".tJr1 gtobi SAW bersabcla bahwa Modinqh

memiliki sepuluh nama; yaitu Thabah, Thayyibah, Muthayyibah,

Miskinah, Ad-Dar, Jabirah, Majburah, Munirah, dan Yatsrib).

Dari jalur Muhammad bin Abi Yahya, dia berkata, oi'C'ri,.tii il
ltAt rs'"l*jt1 t'q;jrtj i;Z'{i: Uv: &: *',,y1r :4y ,a;,i 7p :"P.
U.";;SO ,*;ir:'ilt'*;l* (Aku senantiasa mendengar bohwa Madinah

memiliki sepuluh nama, yaitu; Madinah, Thayyibah, Thabah,

Muthayyibah, Makinah, Madra, Jabirah, Majburah, Muhabbabah,

dan Mahbubah).

Jubair meriwayatkan dalam kitab Akhbor Al Madinah, dia

berkata, "Kami mendapati pada Kitab Allah yang diturunkan kepada

Musa, {tEi g\i ,:'$jr# I '*13 6.b 6:rr* U ,Fl{ j6 ir tr
t.

ts'Pt ,P (Sesungguhnya Allah berfirman kepada Madinah, "Wqhai

Thoyyibah, wahai Thabah, dan wahai Miskinah, janganlah engkau

menerima perbendahqrqan. Aku akan mengangkat martabatmu di
atas ne geri-ne geri lain.")."

Kemudian Az-Zubair meriwayatkan dalam kitab Akhbar Al
Madinoh dari hadits Abdullah bin Ja'far, dia berkata, "Allah telah

memberi nama Madinah Darul Iman." Sementara melalui jalur Abdul

Aziz Ad-Darawardi, dia berkata, "Telah sampai kepadaku bahwa

Madinah memiliki empat puluh nama."

4. Dua Tempat yang Berbatu di Madinah

. . l.o.t
cft ol--P

Ir- 1.20..
dU (l-gJJr)

'; ,iA rk 'fl
.^r\

4-Ie dj,!l uI^, 4Il

)oz t,
4:, dlJl

,
f t 2

o_r )

( o . d. t?. o . c /

Gl f !4*Jl .l tr-" ;*'Y 

i';'^;-t)t'ir;)i ei;lJ _'

.it? qrY ; t1 ,&j
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1873. Dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah RA
bahwa dia berkata, "Apabila aku melihat kijang di Madinah sedang

merumput. niscaya aku tidak akan mengusiknya. Rasulullah SAW
telah bersabda, 'Apa yang ada di antara kedua tempatnya yang
berbatu adalah horom'."

Keteransan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Hurairah,"seandainya aku
melihat krjang merumput -yakni berjalan atau makan rerumputan- di
Madinah niscaya aku tidak akan mengusiknya". Yakni, aku tidak akan
mengganggu dengan menakut-nakutinya. Hal ini sebagai kiasan untuk
tidak memburunya. Lalu Abu Hurairah mendasari sikapnya itu dengan

sabda Nabi "Apa yang ada di antara dua tempatnya yang berbatu -
yakni di Madinah- adalqh heram", sebab maksud hadits ini adalah
Madinah dikarenakan terletak pada dua tempat yang berbatu pada

bagian timur dan barat. Kota Madinah memiliki pula dua tempat
berbatu dari dua arah yang lain, tetapi bersambung dengan keduanya.

Kesimpulannya, semua pemukiman Madinah masuk dalam

batasan tersebut. Hadits ini telah diterangkan pada bab pertama.

Perkataan Abu Hurairah mengisyaratkan kepada sabda Nabi pada

hadits terdahulu, *Tidak boleh diusik binatang buruonnya".

Kemudian lbnu Khuzaimah menukil kesepakatan tentang tidak
adanya denda bagi orang yang membunuh binatang buruan di
Madinah, berbeda dengan membunuh binatang buruan di Makkah.

5. Orang yang Membenci Madinah

tct 1.4i, aj)l cf S

/c/,
o 't 6,

{r-J^Jl O-f *

i.o.t
0.r.A
tt

:J-fi-

. A. - o
,.? .? ez 11, c / o.
tJl dl r.-*Jl 'J J.r-, .,9

-- u. - l)

&t ^1, Xt Jt" i; 'J";',
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,Y, -P0 Ltt €V'q;- ?t-;lt if oo^r;', ,".;k

t4tr*+ tW1 .ru-! a4LJt;r+j 
^;'; € ;{'r't 'FJ"';

,;*:;) Jrt" 1r>jt a5 w t;t ,i; ,t1.i.-'1

1874. Dari Sa'id bin Al Musayyab bahwasanya Abu Hurairah

RA berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Mereka

meninggalkan Madinah pada kondisi terbaik yang pernah ada, tidak

ada yang mendatanginya selain Awaf mal<sudnya binatang buas serta

burung-burung yong mencari makan dan yang terakhir dimatikan

adolah dua penggembalq dari Muzainah yang hendak mendatangi

Madinah sambil meneriaki kambing mereka, tetapi keduanya

mendapati Madinah dipenuhi binatang liar. Setelah keduanya sampai

di bukit Al lhada', keduanya tersungkur di atas wojahnya (meninggal

dunia)'."

,JE fi i:; hr ',t, fi o-ri i or+:, e i.llt / lr * r
{;;!,;'e,iA &tf i' J, i''r";:,'+
f;6 ';'#';- 'u.-x:Jf, ,"&oi Ai';uL $iki J"il
Uj W\'rjki,o"il "i; ;!',;il' ei r";a

r; C)q'or.',st gj .d&\;s'; d ;, u.lt, ;+Gi
f;s'.) &:" !yr, ;&Gi ,iw\r'iki 3'il

.';Ai;
1875. Dari Abdullah bin Az-Zubair, dari Suffan bin Abi Zuhair

RA bahwasanya ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW

bersabda, 'Yaman akan ditaklukkan, maks akan datang (kepadanya)
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suatu kaum dan mengabarkon kepada orang-orang tentang
kemakmurannya (untuk meninggalkan Madinah), mereka membawa

keluarga, perbekalan serta orang yang menaati mereka. Sementara

Madinah lebih baik bagi mereka apabila mereko mengetahui.

Kemudian Syam akan ditoklukkon, maka akan datang (kepadanya)

suatu ksum dan mengabarkan kepada orang-orong tentong
kemakmurannya (untuk meninggalkon Madinah), mereka membawa

keluarga, perbekalan dan orang yang menaati mereks. Sementara

Madinah lebih baik bagi mereka apabila mereka mengetahui. Don
Irak akon ditoklukkan, maka akan datang (kepadanya) suatu kaum

dan mengaborkon kepada orang-orang tentang kemahnurannya
(untuk meninggalkan Madinah), mereka membawa keluarga,
perbekalan dan orang yang menoati mereko. Sementara Madinah
lebih boik bagi mereka apabila mereks mengetahui'."

Keterangan Hadits:

,a"yr oft (kalian akan meninggalkan Madinaft). Demikian

kebanyakan perawi menukilnya dengan menggunakan bentuk kata

kerja orang kedua, tetapi yang dimaksud bukanlah orang yang sedang

diajak berbicara saat itu, melainkan penduduknya atau keturunan

mereka. Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafazh, zilat OtST-

(mereka meninggalkan Madinah). Versi ini dibenarkan oleh Al
Qurthubi.

Uti r; *, ,b (pada kondisi terbaik yang pernqh ada). yakni,

keadaan yang terbaik dibandingkan kondisi sebelumnya. Dalam
mengikuti Al Qadhi Iyadh, maka Al Qurthubi mengatakan bahwa

keadaan yang demikian itu menjadikan Madinah sebagai pusat

khilafah dan tujuan serta tempat bernaung bagi manusia. Kekayaan

bumi yang melimpah telah dibawa ke Madinah sehingga menjadi
negeri paling makmur. Namun, ketika khilafah berpindah ke Syam
lalu ke Irak, dan Madinah telah didominasi oleh orang Arab badui,
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maka fitnah datang silih berganti dan para penghuninya mulai

berpindah ke tempat lain, sehingga Madinah hanya menjadi tempat

tujuan binatang buas dan burung-burung yang mencari makan

(awaafl.

Kata awaafii (para pencari makanan) adalah bentuk jamak dari

kata aafiyah, artinya sesuatu yang mencari makanannya.

Ibnu Al Jauzi berkata, "Pada kata awoafii terkumpul dua hal,

pertama bahwasanya ia mengandung makna mencari makanan. Kata

tersebut berasai dari kalimat' afautu fulaenan', yakni aku mendatangi

si fulan untuk meminta kebaikannya. Sedangkan yang kedua berasal

dari kata afaa' yang berarti tempat kosong yang tidak berpenghuni.

Sesungguhnya burung-burung dan binatang buas mendatangi tempat

seperti itu, karena lebih aman bagi keselamatan dirinya."

Sementara Imam An-Nawawi berkata, "Menurut pendapat yang

kuat bahwa kondisi ini -manusia berbondong-bondong

meninggalkan Madinah- akan terjadi pada akhir zaman, yaitu

menjelang Kiamat. Pendapat ini diperkuat oleh kisah tentang dua

penggembala, dimana dalam riwayat Imam Muslim disebutkan

dengan lafazh, lVtt ';*" "j (kemudian kedua penggembala

dimatikan). Namun, dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwa

keduanya adalah yang terakhir dimatikan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat ini juga didukung oleh

riwayat Imam Malik dari Ibnu Hammas, dari pamannya, dari Abu

Hurairah, dari Nabi SAw, 4A SLU" & U'i, o fi &L"yt'S'F
ry 1' 

'Jyj 
U $ui .ait ,rb'r1.r,r;ir q'i p ,P qfi ,='lisr 1i

9.t: i.lr etfl. 'i6 *blq 'or<5 (Sungguh Madinah akan

ditinggalkan pada kondisi terbaik yang pernoh ada, hingga serigala

masuk ke Madinah don meraung di sebagian tembok masjid atau di
atas mimbar. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, untuk siapakah
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buah-buahannya?" Beliau bersabda, "Untuk para pencari makanan,

yaitu burung-burung dan binatang buas.").

Ma'an bin Isa meriwayatkannya dalam kitab Al Muwaththa' dari

Mihjan bin Adra' Al Aslami, dia berkata, e|&) * ilt * e, *
|pi'i ,r:.vi Ei ,? qyre:te ,zir.Jt g* ,rfr qLf uf: d j lgu
U:' d U ,lj L'* s *s eu,f \** r"l-r;i,qi *: ,lut ?-l' *
LQt Pt yc ,,SG tqp $U- qoOi SAW mengutusku untuk suatu

keperluan, kemudian beliau mendapatiku saat (tku sedang keluar dari
sebagian jalan Madinah, mako beliau memegong tanganku hingga

kctmi mendatangi Uhud. Kemudian beliau menghadap ke Madinah

lalu bersabda, "Celakalah ibunya, negeri pada hari ditinggalkan oleh
penduduknya dalam kondisi terbaik yqng pernoh ada." Aku berkata,

"Wahai Rasulullah, siapakah yang memakan buah-buahannya?"

Beliau bersabda, "Paro pencari makanan yang terdiri dari burtmg-

burung dan binatang buas.").

Umar bin Syabah meriwayatkan melalui sanad yang shahih dari

Auf bin Malik, dia berkata , 'yi'j'*)Ar ej * iO' .rp yt'J'*j|oS
'$t rrlr$t 6 tig.t:1 ,e.t#,rio';;.ri iiiJ-t r+iii Wal ar, si ,,Sut ql

ifi;lr: (Rosulullah SAW masuk ke masjid kemudian melihat kepada

kami lqlu bersabda, " Ketahuilah, demi Ailah! Sungguh penghuninya

akan meninggalkannya dalam keadaan terhina selama empat puluh

tahun untuk pencari makanan (Al Awaafl. Apakah kalian mengetahui

apakah Al Awaaf itu? [yaitu] Burung dan binatang buas.").

Aku (Ibnu Hajad katakan, bahwa yang demikian itu belum

pernah terjadi.

Al Muhallab berkata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan

bahwa Madinah akan ditempati hingga hari Kiamat, meskipun akan

ditinggalkan penghuninya pada sebagian waktu, dimana dua
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penggembala sengaja datang dengan membawa kambing-kambing

mereka ke Madinah."
'-.o.1 o ... -. t..o, o. t =,,fi-'i A OV()'#J- U 

"1', 
(dan terakhir yang dimatikan adalah

rtuo pergge*bon aori Muzafnah). Ada kemungkinan kalimat ini

merupakan bagian hadits lain dan tidak ada kaitannya dengan

pembicaraan sebelumnya. Namun, ada juga kemungkinan bahwa

kalimat tersebut merupakan kelengkapan hadits sebelumnya.

Berdasarkan kedua kemungkinan ini, maka timbul perbedaan

pendapat anlaia Al Qurthubi dan An-Nawawi seperti yang telah saya

sebutkan, akan tetapi kemungkinan kedua lebih berdasar sebagaimana

yang dikatakan An-Nawawi.

t*3 W.':y (keduanya mendapatinya dalam keadaan liar).

Yakni, mereka mendapati Madinah dipenuhi oleh binatang liar. Atau,

mereka mendapati penduduknya telah menjadi manusia-manusia yang

liar. Kedua makna ini berdasarkan bahwa riwayat yang sebenarnya

berbaris fathah pada huruf waw dalarn lafazh "wahuusy". Sementara

dalam riwayat Imam Muslim disebutkan dengan lafazh t:*3 W,tY,
yakni keduanya mendapatinya kosong, tidak ada seorang pun di

dalamnya. Bumi dikatakan oowahsy" apabila tidak ada penghuninya.

Menurut Imam Nawawi, pendapat yang benar adalah keduanya

mendapati Madinah dihuni oleh binatang liar. Dia juga berkata,

"Lafazh 'wohsy' sama maknanya dengan lafazh 'wahuusy'. Adapun

asal kata 'wohsy' adalah semua hewan yang menjadi liar, bentuk

jamaknya adalah 'wuhuusy'. Namun, terkadang bentuk kata tunggal

digunakan untuk mengungkapkan jumlah yang banyak. Kemudian

Ibnu Murabith meriwayatkan bahwa maknanya; kambing kedua

penggembala itu menjadi liar, baik zat kambing itu berubah menjadi

binatang liar atau bisa juga perangainya ymg menjadi liar. Atas dasar

ini, maka kata ganti 'nya' pada kata 'mendapatinya' adalah kembali

kepada kambing. Tetapi manurut Imam Nawawi, pendapat yang benar

adalah pendapat yang pertama.
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Adapun pendapat yang dinukil oleh Ibnu Murabith didukung
oleh keterangan pada akhir hadits, yang menyebutkan bahwa kedua
penggembala itu jatuh tersungkur ke tanah ketika sampai di bukit Al
Wada', sebelum memasuki Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa
keduanya mendapati keadaan yang liar sebelum memasuki Madinah.
Persoalan ini diperjelas oleh riwayat Umar bin Syabah dalam kitab
Akhbar Al Madinqft melalui jalur Atha' bin As-sa'id dari seorang

laki-laki dari suku Asyja', dari Abu Hurairah RA, ia berkata, n 7T
rl:u";li ;"t;,st o$ii t"r6r ui ,ll'*u ;^qi'u ?T: z;-'i u o:vu'i ;#-

(orang terakhir yang dimatiknn adalqh dua orang laki-laki, seorong
dari Muzainah dan seorang lagi dari Juhainah. Keduanya berkata,
"Di manakah manusia?" Lalu keduanya mendatangi Madinah dan
hanya melihat serigala. Lalu turunlah dua malaikat dan menyambar
ke duanya, ke mudi an me nggabungkan ke duanya de ngan manus ia).

Lafazh, ';,i;- U |\ (Orang terakhir yang dimatikan) dalam

riwayat Imam Muslim melalui jalur uqail dari Az-zuhri disebutkan
dengan, *l.t Jr ot:Jj- fi-'i ,t i?t, LF- t ftemuaian keluar dua

penggembala dari Muzainah, keduanya menuju Madinah).

Dalam hadits ini tidak disebutkan tentang kebangkitan kedua
penggembala tersebut, tetapi yang disebutkan hanyalah bagian
awalnya. Karena kebangkitan itu terjadi setelah kematian, maka dalam
hal ini disebutkan penyebab kematian lalu disusur dengan
kebangkitan. Berdasarkan hal ini maka lafazh, grj {" r;
(ke du any a t e r s un gkur d i a t a s w aj ah -w aj a h m e r e ka), artinya tersungkur
dan meninggal dunia. Atau yang dimaksud adalah, keduanya
dijatuhkan oleh kedua malaikat, seperti disebutkan dalam riwayat
Umar bin Abi Syabah.

Dalam riwayat Al Uqaili disebutkan, otl")j ,fr,lr/- oe U"6

(Sesungguhnya keduanya sedong menuruni gunung Warqan). Umar
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bin Abi Syabah juga meriwayatkan dari hadits Hudzaifah bin Usaid,

,!i'ti $-i ;:r.t4)o}gr,q,V ,lri ,t. Jiry ,li'fi o,$t ot:riii6{i

lt i)u-'r-ri'#t Jil@ ,f,r-i ta;1,?.ri y@ ,yyt il'N
4.U3tt L.t (Sesungguhnya keduanya tidak menemukan manusia,

maka mereka berkata, "Kita berangkot ke bani fulan." Keduanya

mendatongi mereka, tetapi tidak mendapatkon seorong pun. Lalu

keduanya berkata, "Kito berangkat ke Madinoh." Maka keduanya

berangkat ke Madinoh, tetopi tidak mendapatkan seorang pun di
sana. Lalu keduanya berangkat ke Baqi', tetapi tidak melihat kecuali

binatang buos dan serigala.").

Riwayat ini mendukung salah satu kemungkinan yang telah

dikemukakan. Ibnu Hibban meriwayatkan melalui jalur Urwah dari

Abu Hurairah, dari Nabi SAW , fi-t't r:.r7 ilay e. y-? |i (Negeri

Islam yang terakhir hancur adalah Madinah).lni sesuai dengan orang

yang terakhir dimatikan, yaitu dari Madinah.

Catatan

Ibnu Umar telah mengingkari pernyataan Abu Hurairah dalam

hadits ini, Uti 6 p (sebaik-boik yang pernah ada), karena yang

benar menurutnya adalah, Uti r; ';Ai ltetin makmur daripada yang

pernah ada). Keterangan ini diriwayatkan Umar bin Syabah dalam

kitab Akhbar Al Madinah melalui jalur Masahiq bin Amr, bahwasanya

dia sedang duduk di sisi Ibnu Umar, lalu Abu Hurairah datang dan

berkata kepadanya, "Mengapa engkau menolak haditsku? Demi Allah,

sungguh aku dan engkau berada di suatu rumah ketika Nabi SAW

bersabda, 'Penghuninya akan keluar darinya pada saat sebaik-baik

keadaan yong pernah ada'." Ibnu Umar berkata, "Benar, akan tetapi

beliau tidak mengatakan 'Sebaik-baik keadaan yong pernah ada',

bahkan beliau mengatakan 'Lebih malcrnur daripada yang pernah

oda'. Seandainya beliau mengatakan 'Sebaik-baik yang pernah oda',
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niscaya yang dimaksud adalah saat beliau dan para sahabat masih

hidup." Abu Hurairah berkata, "Engkau benar, demi Dzat yang jiwaku

berada di tangan-Nya."

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Hudzaifah bahwa ia

ditanya oleh Nabi SAW tentang siapa yang mengeluarkan penduduk

Madinah dari Madinah, dan dalam riwayat Amr bin Syabah dari hadits

Abu Hurairah disebutkan, fi\ ir;i ;,;'6 Vsi 'i i;:-i u.i s-'Si

(Dikatakan, "Wohai Abu Hurairah, siapokah yang mengeluarkan

mereka? " Dia berkata, " Para pemimpin yang buruk. ").

Pembahasan hadits yang kedua:

At C;; (Yaman akan ditaklukkan).Ibnu Abdil Barr dan ulama

lainnya berkata, "Yaman ditaklukkan pada masa Nabi SAW dan

pemerintahan Abu Bakar, lalu Syam ditaklukkan sesudahnya, setelah

itu baru Irak."

Pada hadits ini terdapat tanda kenabian, karena semuanya terjadi
sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Nabi SAW, begitu juga

urutan kejadiannya. Bahkan, terjadi juga manusia berpencar di
berbagai belahan bumi karena kesejahteraan hidup. Jika mereka

bersabar tinggal di Madinah, niscaya hal itu lebih baik bagi mereka.

Pada hadits ini terdapat pula keterangan tentang keutamaan

Madinah dibandingkan negeri-negeri yang telah disebutkan. Hadits ini
juga menjadi dalil bahwa sebagian tempat lebih utama dibandingkan

yang lain. Para ulama sepakat bahwa Madinah memiliki keutamaan

dibandingkan tempat yang lainnya. Hanya saja para ulama berbeda

pendapat dalam menentukan mana yang lebih utama antara Madinah

dan Makkah.

O:#- @tnuntun hewan ternak). Lafazh "yabussuun" berasal

dari kata "bassa-yabusslt". Ibnu Abdil Barr berkata, "Dalam riwayat
Yahya bin Yahya disebutkan dengan lafazh"yabissuun", dan adayang
mengatakan bahwasanya Ibnu Al Qasim telah meriwayatkannya
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dengan lafazh "yabussuun". Abu Ubaid berkata, "Maknanya adalah

menuntun hewan ternak. Lafazh 'bassu' adalah menuntun unta.

Engkau mengatakan '6css... bass...' jika engkau menghardik unta

untuk mempercepat langkahnya." Ad-Dawudi berkata, "Maknanya,

mereka menghardik hewan ternak hingga jalan yang dilalui berdebu

karena cepatnya perjalanan. Allah Ta'ala berfirman, L ,:Tt fi:
(d a n gu nun g- gun un g dihanc ur I uluhkon de n gan s e hanc ur - h anc ur ny a).

Ada pula yang mengatakan bahwa maknanya adalah berjalan

dengan sungguh-sungguh. Ibnu Al Qasim berkata, "Lafazh'bassu'
adalah ungkapan paling dalam tentang sesuatu yang hancur lebur.

Oleh karena itu, tepungyang dicampur minyak dinamakan 'basiis'."
Namun, An-Nawawi mengingkarinya, bahkan menganggapnya batil.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Dikatakan, makna 'yabussuun' adalah

menanyakan suatu negeri dan mencari informasi tentangnya agar

mereka dapat pergi ke negeri itu." Lalu dia berkata, "Makna ini
hampir tidak diketahui oleh para ahli bahasa Arab."

Dikatakan pula bahwa maknanya adalah memberi gambaran

yang indah kepada sanak keluarganya mengenai negeri-negeri yang

ditaklukkan serta mengajak mereka untuk tinggal di sana, maka

mereka pun membawa sanak saudara untuk berpindah ke tempat itu.

Pendapat terakhir ini didukung oleh hadits Abu Hurairah RA
yang diriwayatkan Imam Muslim, * i, l," jt iU"osi oAt d" ,i,U

t'rtti fi'k i ;4 ? 6yr, ,loJr jl * :y:jir (Akan datang suatu

masa kepada manusia dimana seseorong memanggil putra pamonnya

serta knum kerabatnya, "Marilah menuju kehidupan sejahtero",

sementara Madinah lebih baik bagi mereka jikn mereka mengetahui).

Atas dasar ini, maka mereka yang membawa sanak kerabat adalah

selain mereka yang membawa hewan ternak. Seakan-akan orang yang

turut serta dalam penaklukan itu tertarik oleh keindahan negeri

tersebut serta kesejahter:vmnya, maka ia memanggil kerabatnya untuk
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datang ke sana. Akhirnya, orang yang dipanggil membawa keluarga

dan para pengikutnya.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Riwayat ini telah dinukil pula dengan

lafazh' Yubissuun' yang berasal dari kata' abossa-yubissu-ibsaasan' .

Maknanya, mereka memberi gambaran yang indah kepada

keluarganya tentang negeri yang akan mereka datangi. Kata'ibsaas'
pada dasarnya digunakan untuk hewan yang diperah hingga dapat

menghasilkan susu, yaitu dengan mengusapkan tangan ke wajah dan

bagian leher hewan tersebut, seakan-akan sedang memberi gambaran

yang baik dan indah kepadanya akan hal itu. Makna inilah yang

dipegang oleh Ibnu Wahab. Demikian pula yang diriwayatkan oleh

Ibnu Hubaib dari Mutharrif, dari Malik dengan lafazh 'yubissuun',
lalu beliau menafsirkannya sama seperti yang disebutkan tadi, seraya

mengingkari penafsiran yang sebelumnya."

Imam An-Nawawi berkata "Makna yang benar adalah, hadits
itu berisi berita tentang orang yang keluar dari Madinah dengan

membawa keluarganya dan segala keperluan dalam perjalanan, untuk

mendapatkan kesejahteraan dan segera menuju kota-kota yang

ditaklukkan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, perkataan Imam An-Nawawi
didukung oleh riwayat Ibnu Khuzaimah melalui jalur Abu Muawiyah

dari Hisyam, dari Urwah dengan lafazh, yyr4 a$t L*p rir::,tr Cii
oW" t:jg 'j d ? b-ytt |o:il dt 6yo* akan ditaktukkan, dan

manusia akan keluar dari Madinah menuju kepadanya dengan

membawa keluarga dan segala keperluannyo, sementara Madinah
lebih baik bagi merel<a seandainyo mereka mengetahui).

Hal ini diperjelas oleh riwayat Imam Ahmad dari hadits Jabir

bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, ,Y1 e',*.V
tii-"i Je, ot1t ,3 ,elr o',L.-*- iuJli 4q'dg, ry-"ot;i a_tsr

o'drr"'js 'j e ; b-y't ,,.61' jl *\ o:1;rbr'. (sungguh akan
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datang kepoda penduduk Modinah suatu masa dimana manusia akan

bertolak darinya ke dusun-dusun mencari kesejahteraan dan mereka

mendapcrtkannya. Kemudian mereka kembali dan mengambil keluarga

mereka menuju kehidupan yang makmur, sedangkan Madinah lebih

baik bagi mereko seandainya mereka mengetahui).

Dalam sanad-nya terdapat Ibnu Lahi'ah, dan tidak dilarang

berhujjah dengan riwayatnya sebagai pendukung riwayat lain.

Imam Ahmad menyebutkan kisah tersebut pada bagian awal

hadits Sufyan yang dia kutip melalui jalur Bisyr bin Sa'id,

bahwasanya dia mendengar majelis Al-Laitsiyin menyebutkan, Lt

io' ,* Ut'6 - e'*i ryu,*i ,;"'-i'oi7';f f,: e,I;i 06

i tr ,f,i'-J.rl6? C iV.€h!-at;t';tt ,'^i;;x-liei ,*'t y
"J;ti 6:it 4t ,yt'Jp, 6"145;r.i | ,fr it i',lut ,:^s'ari. ,lqt*ilr i;i,"'*

,ir(ljr 116 iL bf iC' ,ts';- i,Sa q";t'*.'t ,* ef j ;& V n#
\l.-

'O-ytt ,i:je')') U-'r'6,a:4,l.ijr rs ,Fi',1 Jv, AV {&-'ui i*J;.'et-t'i'1

;4 ? (sesungguhnya Sufyan bin Abu Zuhair mengabarkan kepada

mereka bahwa kudanya mengalami kepayahan di Al Aqiq, sedang ia

berada dalam [barisanJ utusan yang dikirim oleh Rasulullah SAW.

Maka, dia kembali kepada beliau untuk meminta kendaraan [untaJ
yang akan membawanya. Lalu beliau keluar bersamanya untuk

mencarikan unta, tetapi beliau tidak mendapatkonnya kecuali [untaJ
milik Abu Jahm bin Hudzaifah Al Adawi. Lalu Rasulullah SAW

menawar unta itu untuk Sufyan, maka Abu Jahm berkata, "Aku tidak

menjualnyo kepadamu, wahai Rasulullah, akan tetapi ambillah ia dan

bqwalah dengannya siapa yang engkau kehendaki!" Kemudian beliau

keluar hingga sampai di sumur lhab, beliau bersabda, " Hampir-

hampir bangunan akan sampai ke tempat ini, dan hampir-hampir

Syam aksn ditaklukkan. Lalu ia didatangi oleh beberapa laki-laki dari

penduduk negeri ini dan mereka tertarik oleh keindahan dan

kesejahteraanya, sedangkan Madinah lebih baik bagi mereka. ").
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t't[l; t:ig t (seandainya mereka mengetohui). yakni,

mengetahui tentang keutamaannya berupa shalat di masjid Nabawi,
pahala tinggal di sana serta yang lainnya. Ada pula kemungkinan

lafazh"leu" (seandainya) bermakna harapan, sehingga tidak perlu ada

lafazh yang disisipkan. Apa saja kemungkinannya, hadits itu tetap

menjelaskan kebodohan orang-orang yang meninggalkan Madinah

dan memilih tempat lain.

Menurut para ulama, hadits tersebut memaksudkan orang-orang
yang keluar dari Madinah karena benci dan tidak senang kepadanya.

Adapun orang yang keluar karena suatu kebutuhan, berdagang, jihad

atau yang sepertinya, maka tidak termasuk dalam cakupan makna
hadits ini.

Ath-Thaibi berkata, "Yang sesuai dengan konteks ini adalah

bahwa lafazh'laa ya'lomuun' (tidak mengetahui) ditempatkan pada

posisi kata kerja lazim (tidak membutuhkan objek) untuk menafikan
pengetahuan mereka secara keseluruhan." Seandainya selain itu,
ditambahkan makna tamanni (harapan); maka maknanya akan lebih
mendalam dan berkesan, sebab 'tamanni' adalah berusaha meraih
sesuatu yang tidak mungkin didapatkan. Oleh karena itu, maknanya

adalah, [mereka mendakwakan] seandainya termasuk orang-orang
yang berilmu."

Al Baidhawi berkata, "Maknanya adalah negeri Yaman akan

ditaklukkan, dan orang-orang takjub akan negeri serta kehidupan
penduduknya, maka hal itu mendorong mereka untuk hijrah
(berpindah) ke sana dengan diri dan keluarga mereka meski harus

meninggalkan Madinah. Padahal sesungguhnya menetap di Madinah
adalah lebih baik, karena Madinah adalah negeri yang diharamkan
oleh Rasulullah SAW, tempat tinggal beliau, tempat turunnya wahyu,
serta tempat yang penuh berkah seandainya mereka mengetahui faidah
menetap di Madinah; baik dalam hal agama dan patrala akhirat."
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Ath-Thaibi memperkuat pendapat ini berdasarkan lafazh iy
yang disebutkan dalam bentuk nakirah (indefinit) dan pemberian sifat

kepada mereka dengan sifat "dan mengabarkan kepada --orang-orang

tentang kemakmurannya". Kemudian dikuatkan lagi dengan

perkataannya, "Seandainya mereka mengetahui". Karena, hal ini
mengisyaratkan bahwa mereka termasuk orang-orang yang cenderung

kepada kesenangan hewani dan harta benda yang fana, serta tidak

memilih untuk berdiam di sisi Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, beliau

SAW mengulangi kata i.1l a* sifat mereka yang menuntun hewan

temak untuk mengingatkan keadaan yang tidak baik itu.

6.Iman akan Berlindung ke Madinah

lz 
^ 

-.? )c. n, -zctl I c,ol 'Ap 

^t ou, {;'} dl f fG2/

a,-;ir JL')'V o';yi Lf i,lv &j
iut

t 2.
))v

tro 
L

J -rt
G

oO ., C /u.tr f
,^tot/ t ,4.1,  lJl )G

:^;L at;t
1876. Dari Hafsh bin Ashim, dari Abu Hurairah RA Uuf,*u

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya iman okan berlindung ke

Madinah sebagaimana ular berlindung ke lubang sarangnya."

Keteransan Hadits:

t1;+ d *it':tk Ui; gebagaimana ular berlindung ke lubang

sarangnya). Maksudnya, sebagaimana ular keluar dari lubangnya dan

berpencar mencari makanan. Lalu apabila ada sesuatu yang

menakutkannya, ia segera kembali berlindung ke lubangnya.

Demikian pula halnya dengan iman yang tersebar dari Madinah.

Semua orang yang beriman memiliki keinginan untuk datang ke
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Madinah karena kecintaannya kepada Nabi SAW. Maka, yang

demikian itu akan terjadi sepanjang masa, sebab masa Nabi SAW

adalah masa untuk belajar dari beliau. Sedangkan masa sahabat,

tabi'in serta generasi berikutnya adalah masa untuk mengikuti

bimbingan mereka. Setelah masa itu adalah masa untuk ziarah ke

makam Nabi serta shalat di masjid beliau,T dan tabarraft (mencari

berkah) dengan menyaksikan bekas-bekas peninggalan beliau dan

para sahabatnya.

Ad-Dawudi berkata, "Yang demikian itu khusus pada masa Nabi

SAW, generasi sahabat, tabi'in serta tabi'it tabi'in." Sementara Al

Qurthubi mengatakan, bahwa di sini terdapat isyarat tentang

kebenaran madzhab penduduk Madinah serta selamatnya mereka dari

bid'ah, amalan yang mereka praktikkan merupakan hujjah (alasan

untuk menetapkan hukum) seperti pendapat Imam Malik.

Dasar pemikiran ini bila dapat dibenarkan, maka khusus pada

masa Nabi SAW dan Khulafaurrasyidin. Adapun setelah munculnya

fitnah, para sahabat berpencar di berbagai negeri khususnya pada

akhir abad ke-2 H, dimana realita yang terjadi menyalahi apa yang

diterangkan dalam hadits tersebut.

7. Dosa Orang yang Mempedaya (Menipu) Penduduk Madinah

,.it'up,rl&'&*:Uu rL
'.ti'# o ,'J; *j ^* Xt

.:at ecy' L

t e e 2 o.t c .
\:.4 J aiib J, Ji+> J,.,

i. 7 6,, t c , 'r.l to.
P _)l r.1.r*-, :Jb a:-e

gt3'*kt !r Li ai.r^ir.L

Yang lebih tepat adalah menyebutkan masjid terlebih dahulu sebelum ziarah agar sesuai dengan teks
nash.
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1877 . Dari Ju'aid, dari Aisyah -binti Sa'ad- dia berkata: Aku
mendengar Sa'ad RA berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda,

'Tidaklah seseorang memperdaya/menipu penduduk Madinoh;

melainknn dia akan hancur sebagaimano garam larut dalam oir'."

Keteransan Hadits:

(Bab dosa orang yang memperdaya [menipuJ penduduk

Madinah), yakni bermaksud buruk terhadap penduduknya.

gWrlt (melainkan akan hancur). Dalam riwayat Imam Muslim

melalui jalur Abu Abdullah Al Qurazh dari Abu Hurairah dan Sa'ad,

dia menukil hadits yang di dalamnya disebutkan, L.61 ;h Wi 5ti i;

:6i, ,J '&t erU tl,i il, (Barangsiapa bermaksud'buruk terhadap

penduduknya [Madinah] niscaya Allah akan menghancurkannya

sebagaimana goram larut dalam air).

Pada jalur ini terdapat sanggahan terhadap AI Quthb Al Halabi

yang mengklaim bahwa hadits di atas termasuk hadits yang hanya

diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan Imam Muslim tidak

meriwayatkannya. Benar, dalam kitab Afrad Imam Muslim melalui
jalur Amir bin Sa'ad dari bapaknya disebutkan, f-lt *i "rri 'r;-;\i

:6i' ,C 4t +ii ii ,uoulr q\s )6t 4 ir iirii ri i*, (ridaktah

seseorang bermalaud buruk terhadap penduduk Madinah melainkan

Ailah akon meleburkannya di neraka sebagaimana meleburnya timah,

atau larutnyo garam dalam air).

Al Qadhi Iyadh berkata, "Keterangan tambahan ini menjawab

kemusykilan yang ada pada hadits-hadits lain, dan menjelaskan bahwa

hukuman tersebut akan diberlakukan pada hari Kiamat. Tapi, ada pula

kemungkinan maksudnya adalah; barangsiapa bermaksud buruk

terhadap Madinah pada masa Nabi SAW, maka rencananya itu akan

pupus dengan sendirinya sebagaimana timah meleleh dalam api.
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Dengan demikian dalam kalimat tersebut terdapat taqdim dan ta'khir.8

Pendapat ini didukung oleh sabda beliau, 'Atau seperti larutnya

gqrom dalam air'. Ada kemungkinan lain bahwa yang dimaksud

adalah; barangsiapa bermaksud buruk terhadap Madinah, maka

balasannya aakn diberikan dengan segera tanpa ditunda, bahkan

kekuasaannya akan hilang dalam waktu dekat; seperti yang terjadi

pada Muslim bin Uqbah dan yang lainnya, dimana balasannya

diturunkan dengan segera. Begitu pula dengan orang yang dia utus."

. Al Qadhi Iyadh juga berkata, "Ada kemungkinan juga bahwa

yang dimaksud adalah barangsiapa mengadakan tipu muslihat dengan

mencari kelengahan, maka maksudnya tidak akan tercapai; berbeda

dengan mereka yang melakukannya dengan terang-terangan, seperti

perbuatan Muslim bin Uqbah dan yang lainnya."

An-Nasa'i meriwayatkan dari hadits As-Sa'ib bin Khallad, dari

Nabi SAW, I' t P usi int uei P q't f"!, Sti 
'oei V

(Barangsiapo menakut-nakuti penduduk Madinah untuk berbuat

aniaya terhadop mereko, maka Alloh akan menakutinya dan ia akon

mendapat laknat Allah). Riwayat serupa dinukil pula oleh Ibnu

Hibban dari hadits Jabir.

8. Benteng-benteng di Madinah

t 
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Yukni mendahulukan lafazh yang mestinya diakhirkan, dan sebaliknya -pene{.
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1878. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Urwah telah mengabarkan

kepadaku, aku mendengar Usamah RA berkata, "Nabi SAW melihat

salah satu benteng di antara benteng-benteng Madinah dari ketinggian.

lalu beliau bersabda, 'Apakah kalian melihat apo yqng aku lihat?

Sesungguhnya aku melihat tempatlempat jatuhnya fitnah di antara

rumah-rumah kalian, seperti tempot-tempat jatuhnya tetesan air
(hujan)'." Riwayat ini dinukil pula oleh Ma'mar dan Sulaiman bin
Katsir dari Az-Zuhri.

Keterangan Hadits:

Lafazh athaam adalah bentuk jamak dari kata uthum, artinya

benteng yang terbuat dari batu. Ada pula yang mengatakan bahwa

athaam adalah rumah yang berbentuk segi empat.

Dalam kitab Akhbar Al Madinah, Az-Zubair bin Bakkar

menyebutkan tempat-tempat yang mempunyai benteng sebelum

kedatangan suku Aus dan Khazraj. Lalu dia menyebutkan pula

benteng-benteng di Madinah setelah kedatangan kedua suku itu.

Dalam hadits ini, Nabi SAW telah menyerupakan timbulnya

fitnah dengan jatuhnya tetesan air hujan dalam jumlah dan meratanya.

Ini merupakan tanda kenabian beliau, yaitu mengabarkan apa yang

akan terjadi. Pembenaran akan hal itu telah terjadi berupa

pembunuhan Utsman, teristimewa pada hari Al Hanah. Penglihatan

beliau tersebut kemungkinan bermakna pengetahuan atau mungkin

pula beliau melihatnya dengan mata kepala sendiri, dimana fitnah

diberi wujud sehingga dapat dilihat, sebagaimana surga dan neraka

diperlihatkan kepada beliau di arah kiblat hingga beliau melihat

keduanya pada saat sedang shalat.

q-*!Jr ,f f U'ot;b ";1; i;;.6 (riwayat ini dinukil pula oleh

Ma'mar dan Sulaiman bin Katsir). Adapun riwayat Ma'mar telah

disebutkan melalui sanad yang maushul oleh Imam Bukhari dalam

pembahasan tentang fitnah, sedangkan riwayat Sulaiman telah
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disebutkan pula melalui sanad yang maushul oleh Imam Bukhari
dalam pembahasan tentang birrul walidoin (berbakti kepada kedua

orang tua) di luar kitab shahih ini.

9. Dajjal tidak Masuk ke Madinah
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1879. Dari Abu Bakrah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
*Al Masih Ad-Daljal yang ditakuti tidak akan memasuki Madinah.
Madinah saat itu memiliki tujuh pintu, pada setiap pintunya terdapat
dua malaiknt."

* ht& i' J";:, jU ,ju a hr e*, i;;^ di r
.j*ir, \ji"rulr ql-U y ,(;>u 

^i^i; 
,."t;i *- ,*,

1880. Dari Abu Hurairah RA, a^ A"ifxu, l.Rasrlrllah SAw
bersabda, 'Di jalan-jalan Madinah terdapat malaikat, [karena ituJ
tha'un (wabah penyakit) dan Dajjal tidak akan dapat memasukinyo,.,,

:JG'{':f h' *b CtrL';bhtn, )," i il r
drn,'u';A,o-g0'.<; vt ,j*ilt:fu vr ,.t q;

til,'\\yt l::; i A;XGV aes>,itr ^l;.t't;
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.f.,ut :n'i ?rt Lf ,7G:r b;
1881. Dari Anas bin Malik RA, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, *Tidqk ada satu negeri pun melainkan akan dijelajahi
Dajjal, kecuali Mokkoh dan Madinah. Tidak ada jolan masuk ke

dalamnya melainksn dijaga oleh para malaikat yong berbaris.

Kemudian Msdinah menggoncang pora penghuninya dengan tiga kali
goncangan. Maka, Allah mengeluarkan setiap orang kafi, don

munafik."
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^iL'ei
1882. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Ubaidillah bin Abdullah

bin Utbah telah mengabarkan kepadaku bahwasanya Abu Sa'id Al
Khudri RA berkata: Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kami

satu hadits yang panjang tentang Dajjal. Di antara apa yang beliau

ceritakan kepada kami adalah, "Dajjal akan rnendatangi -dan ia
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diharumktn untuk memasuki jalan Madinah- sebagian tempol

tandus di sekitar Madinqh. Lolu seorang lakiJoki yang merupokan

mqnusia terbaik -otau termasuk manusia terbaik- keluar

menemuinyo pada hqri itu dan berkata, 'Aku bersalcsi sungguh engkau

adalah Dajjal yang telah diceritakan oleh Rasulullah SAll kepada

kami dalam haditsnyo'. Dajjal berkata, 'Bagoimana pendapotmu jika

aku membunuh orang ini kemudian aku menghidupkannya, opakah

kalian masih meragukannyaT' Mereka berkato, 'Tidak!' Lalu Dajjal

membunuhnya kemudian menghidupkannya kembali. Maka laki-laki

itu berkata ketika dihidupkan kembali, 'Demi Allah, aku tidak pernah

melihqt pemandangan yong lebih hebat dari apa yang aku soksikan

pada hari ini'. Dajjal berkata, 'Aku bunuh dia'. Namun, aku tidak

diberi kemampuan untuk menguasainya."

Keterangan Hadits:

(Bab Dajjal tidak akan masuk Madinah). dalam bab ini

disebutkan empat hadits, yang pertama adalah hadits Abu Bakrah

yang akan disebutkan pada pembahasan tentang fitnah-fitnah secara

mendetail. Adapun hadits yang kedua adalah hadits Abu Hurairah

yang akan dibahas berikut:

Ti t etiii utb (di jalan-jalan [masukJ Madinah). Kata anqaab

adalah bentuk jamak dari kata naqb. Dalam hadits Anas dan Abu

Sa'id disebutkan, WrY r* (pada jalannya), dan keduanya memiliki

makna yang sama. Ibnu Wahab berkata, "Yang dimaksud adalah

tempat-tempat masuk." Ada pula yang mengatakan bahwa maknanya

adalah pintu-pintu. Makna dasar kata naqb adalahjalan di antara dua

gunung. Sebagian mengatakan bahwa anqaab adalah jalan-jalan yang

biasa dilalui manusia, seperti firman Allah dalam surah Qaaf ayat 36,

iry' ,l t'j!i* @aka mereka pernah menielajah di beberapa negeri).
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jqil' r; iririlr q)tu-1 (wabah [tha'unJ dan Dajjal tidak akan

memasukinya). Pada pembahasan tentang pengobatan disebutkan

tentang orang yang menambahkan kata "Makkah" dalam riwayat ini'

Adapun pembahasan hadits yang ketiga adalah:

'J61sr'o:j['11 y ,tjA gia* ada satu negeri pun melainkan

akan dijelajahi oleh Dajjat). Menurut jumhur ulama, kalimat ini

dipahami sesuai makna zhahir dan keumumannya. Sementara Ibnu

Hazm berpendapat bahwa yang dimaksud adalah, "Melainkan utusan

dan tentara Dajjal akan memasukinya". Seakan-akan dia menganggap

mustahil bila Dajjal dapat memasuki seluruh negeri dalam waktu yang

demikian singkat. Namun, Ibnu Hazm mengabaikan keterangan yang

tercantum dalam kitab Shahih Muslim bahwa sebagian hari Dajjal

lamanya seperti satu tahun.

fur;.i' '.ir"j 'j (kemudian Madinah bergoncang)' yakni

bergoncang berkali-kali hingga orang-orang yang tidak ikhlas beriman

akan keluar darinya, dan hanya orang-orang yang memiliki keimanan

sejati yang tersisa, karena Dajjal tidak mampu menguasainya.

Keterangan ini tidak bertentangan dengan apa yang telah

disebutkan dalam hadits Abu Sa'id, bahwa Dajjal yang ditakuti tidak

akan masuk Madinah. Sebab yang dimaksud dengan "yang ditakuti"

di sini adalah rasa panik ketika mengingatnya serta perasaan takut

akan kekejamannya, bukan ketakutan akibat gempa' Lalu sebagian

ulama memahami maksud hadits "Madinah akan mengeluarkan orang

yang tidak baill', adalah saat kondisi tersebut. Sebagaimana yang

telah dijelaskan bahwa makna yang benar adalah, hal itu khusus bagi

sebagian manusia dan pada masa tertentu. Maka, tidak ada halangan

apabila yang dimaksud adalah masa yang telah disebutkan. Akan

tetapi tidak mesti bahwa masa yang lain tidak masuk dalam cakupan

hadits itu. Adapun hadits yang keempat adalah hadits Abu Sa'id Al
Khudri:
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l(Jt ,pii. (sebagian tempat tandus). Hal ini akan diterangkan

pada pembahasan tentang fitnah. Adapun kesimpulan yang terkandung

dalam hadits-hadits ini adalah pemberitahuan Nabi SAW bahwa

Dajjal tidak akan masuk Madinah, seperti yang telah dijelaskan.

10. Madinah Mengeluarkan yang Tidak Baik

o a,. ! ..,i'.. toz 1. o. ',zoti. o 3z t o z

dl glfl rL* a:-c all dl l.W .P -2J5.;Jl .; J*>t-c ',e
,.

il*t11-*.1 Itqir. ilyi &Ad *'r*\t*
z ct ) c 2 o.

tl:b U-'t 14+ # #ig a,rr^Jl :JLii )t), o)i Ji, o.t;i

1883. Dari Muhammad bin Al ftAr*"ai" dari luUi, na,
"Seorang Arab badui datang kepada Nabi SAW dan membaiatnya

dalam Islam. Keesokan harinya orang itu datang lagi dalam keadaan

menderita demam lalu berkata, 'Perkenankan aku mengundurkan diri'.
Nabi SAW enggan memenuhi (permintaannya) -hingga orang itu
mengucapkan permintaannya tiga kali- maka Nabi SAW bersabda,

'Sesungguhnya Madinah sama seperti ubupan [alat peniup apiJ

tukang besi, mengeluarkan yang tidak baik dan membiarkan yong

baik'."
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1884. Dari Abdullah bin Yazid, dia berkata: Aku mendengar

Zaidbin Tsabit RA berkata, "Ketika Nabi SAW keluar ke Uhud, maka

sebagian sahabatnya kembali. Sebagian berkata, 'Kita bunuh mereka'.

Sebagian lagi berkata, 'Kita tidak bunuh mereka'. Maka turunlah ayat,

'Mengapa kamu terpecah kepada dua golongan dalam menghadopi

orong-orong munafik'. (Qs. An-Nisaa' (a): 88). Lalu Nabi SAW

bersabda, 'Sesungguhnya Madinah mengeluarkan orang-orang

sebagaimana api menghilangkon karat besi'."

Keterangan Hadits:

"A*1 ;E (seorang Arab badui datang). Aku tidak menemukan

keterangan tentang namanya, hanva saja Imam Zamakhsyari

menyebutkan dalam kitab Robi' Al Abrar bahwa laki-laki itu adalah

Qais bin Abu Hazim. Akan tetapi pernyataan ini cukup musykil,

karena laki-laki yang dimaksud adalah seorang tabi'in yang cukup

terkenal. Para ulama menyatakan bahwa laki-laki itu melakukan

hijrah, dan dia mendapati bahwa Nabi SAW telah wafat. Apabila

perkataan Zamakhsyari dapat dibuktikan, maka kemungkinan yang

dimaksud adalah orang lain yang namanya sama dengan namanya,

demikian pula nama bapak keduanya. Sementara dalam kitab Adz-

Dzoil, karangan Abu Musa dikatakan. "Di kalangan sahabat terdapat

seseorang yang bernama Qais bin Abi Hazim Al Munqari", maka

harus dipahami bahwa yang dimaksud adalah orang ini.

n111 
:Sui $'t:;; 9t 4lCi p*yi e '6-q Qa membaiatnya

dalam Islam, keesokon harinya orang itu datang dalam keadaan

menderita sokit demam, lalu berkata, " Perkenankan aku

mengundurkan diri."). Secara zhahir orang ini hendak mengundurkan

diri dari baiatnya, dan inilah yang ditegaskan oleh Al Qadhi lyadh.

Sementara ulama lainnya berkata. "Sesungguhnya ia hendak

mengundurkan diri untuk tidak berhijrah, karena apabila tidak

demikian, niscaya dia akan dibunuh sebagai seorang yang murtad."
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U"j (dan membiarkan). Maknanya adalah ketika ia

mengeluarkan yang tidak baik, maka akan terpisah dari yang baik, dan

yang baik inilah yang akan menetap.
.., . tqr;:ci "U CS &: (sejumlah sahabatnya kembali). Mereka

adalah Abduttut Uin Ubay serta para pengikutnya. Yang dimaksud di
tempat ini adalah untuk menjelaskan awal mula beliau mengucapkan

sabdanya, "Mengeluarkan sejumlah laki-laki", yaitu saat berada di
Uhud.

JA) (beberapa laki-laki). Demikian yang terdapat dalam

kebanyakan perawi, sementara dalam riwayat Al Kasymihani tertulis,

"Ad-Dajjaal" (Dajjal), akan tetapi ini adalah perubahan yang

dilakukan perawi (tashfuifi. Kemudian pada pembahasan tentang

perang Uhud disebutkan, |+'ilt ,f (MenSltilangkan dosa-dosa), dan

pada tafsir surah An-Nisaa' disebutkan, e?it n21 (Menghilangkan

yang buruk). Imam Bukhari menukilnya melalui jalur Syu'bah.

Sementara Imam Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i meriwayatkan

melalui jalur Ghundar dari Syu'bah dengan redaksi yang sama seperti

lafazh yang dikutip oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang

tafsir melalui jalur periwayatan Ghundar; dan Ghundar adalah perawi

paling akurat dalam menukil riwayat dari Syu'bah, dimana riwayatnya

selaras dengan riwayat Jabir sebelumnya pada awal pembahasan

tentang keutamaan kota Madinah melalui jalur lain dari Abu Hurairah,
',;,6, 

* (Mengeluarkan manusia). Sedangkan riwayat di tempat ini

dengan lafazh, JAj 4i (Mengeluarkan sejumlah taki-laki). Ini tidak

bertentangan dengan riwayat yang menggunakan lafazh, e:flt qong

tidak baik), bahkan ini merupakan penafsiran riwayat yang masyhur,

berbeda dengan riwayat dengan lafaz}., lji' { (Menshilangkan

dosa-dosa). Akan tetapi kemungkinan 
nadl )afazh yang tidak

disebutkan, dimana seharusnya adalah, ! j.r|t Jj"i ,{" (Mengeluarkan
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orong-orang yang berdosa). Dengan demikian, tidak bertentangan

dengan riwayat-riwayat yang lain.

Bab

*'rf h' & 4tiL,;Lht *1 fi * 7V i,,f
,*,tr "^t;t i *'d; v'sr&^b ?lt.Jl}' r*U' 'i6

;; *';L'J i,rr
1885. Dari Ibnu Syihab, dari Anas RA, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, *Ya Allah, jadikanlah keberkahan di Madinah dua kali lipat

dari keberkahan yang engkau jadikan di Makkah." Riwayat ini dinukil

pula oleh Utsman bin Umar dari Yunus.

Jtt

Jtt
*'t*
o/ , t /.
rJ!_g ca:1>

\t ,v'",rlt oi *; iur

. ,, o/ ,o .l ., ll\t p7l o+-I^il r:l-1-t->
v

1886. Dari Humaid, dari Anas RA bahwasanya Nabi SAW

apabila datang dari safar (perjalanan) lalu melihat tembok-tembok

Madinah, maka beliau mempercepat langkah untanya. Apabila berada

di atas hewan tunggangan, maka beliau memacunya, karena cinta

beliau kepadanya (Madinah).

Keterangan Hadits:

Demikian yang dinukil oleh kebanyakan perawi, yaitu tanpa

menyebutkan judul bab. Sementara riwayat Abu Dzar tidak
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mencantumkan kata "bab" sehingga menimbulkan kemusykilan. Jika

kata "bab" tercantum di tempat ini, maka hadits yang disebutkan

sesudahnya memiliki kaitan dengan bab sebelumnya, karena kata

"bab" berfungsi sebagai pemisah antar bab.

Di sini, Imam Bukhari menyebutkan dua hadits dari Anas.

Adapun hubungan hadits yang pertama dengan bab tentang

mengeluarkan manusia yang buruk adalah bahwa doa meminta

dilipatgandakannya keberkahan berarti mengurangi apa bertentangan

dengannya, sehingga hal ini sesuai dengan masalah mengeluarkan
yang tidak baik. Sedangkan hubungan hadits yang kedua adalah

bahwa kecintaan Rasulullah SAW terhadap Madinah lebih
dikarenakan kebaikan kota Madinah dan penduduknya, sehingga hal

ini juga sesuai dengan masalah yang disebutkan pada bab sebelumnya.

f"t 4"^?a |i;, 6'i* f-Pu, $+t Uadikantah keberkahan di

Madinah dua kali lipat dari lceberlcahan yang Englcau jadikan di
Makkah), yakni keberkahan di dunia berdasarkan sabdanya pada

hadits lain, "Ya Allah, berkahilah kami pada sha' dan mud komi".
Akan tetapi, ada pula kemungkinan yang dimaksud adalah lebih luas

daripada itu. Namun, tidak termasuk apa yang dikecualikan oleh dalil,
seperti dilipatgandakannya pahala shalat di Makkah daripada shalat di
Madinah.

Hadits ini menjadi dalil tentang keutamaan kota Madinah atas

kota Makkah. Akan tetapi adanya suatu keutamaan tertentu pada

sesuatu tidak berarti ia memiliki keutamaan secara mutlak
dibandingkan yang lain. Adapun orang yang membantah pendapat

tersebut mengatakan bahwa jika demikian adanya, maka

konsekuensinya Syam dan Yaman lebih utama daripada Makkah
berdasarkan sabda beliau SAW pada hadits lain, *Ya Allah, berilah
keberlrnhan kepada kami pada Syam lrami". Beliau mengulanginya

hingga tiga kali. Bisa saja hal ini ditanggapi bahwa suatu penekanan

tidak mesti menunjukkan pelipatgandaan, seperti yang dinyatakan

dengan tegas pada hadits di bab ini.
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Ibnu Hazm berkata, "Dalam hadits ini tidak ada alasan yang

mendukung pendapat mereka, karena banyaknya berkah tidak
berkonsekuensi adanya keutamaan dalam urusan akhirat." Namun, Al
Qadhi Iyadh membantahnya. Dia berpendapat bahwa berkah itu
sangat luas, mencakup urusan agama maupun dunia. Adapun dalam

urusan agama berkaitan dengan hak Allah SWT berupa zakat dan

kafarat, terutama dengan adanyaberkah pada sha' dan mud.

Imam An-Nawawi berkata, "Secara zhahir, keberkahan itu
didapat pada sesuatu yang ditimbang, dimana satu mud dapat

mencukupi orang banyak, dan bahwa barang sebanyak itu tidak akan
cukup jika berada di negeri yang lain."

Al Qurthubi berkata, "Apabila didapatkan keberkahan di
Madinah pada waktu doa Nabi SAW dikabulkan, maka hal itu tidak
harus terjadi terus-menerus pada setiap waktu dan individu."

11. Nabi SAW tidak Menyukai Madinah Dalam Keadaan Kosong
(Tanpa Penghuni)

7"t J\tt'F-'ri + ,1.;tri :Jti'a,- \t *., ?;l *iiii' 6'; 'ri '&',;b ii,r L n' 'J'J', ; K .r,;irt.

.f;E:ti t|-rrui o\&J \i'ae i.6- iJv':

1887. Dari Anas RA, "Bani Salirnah hendak ,,** ke dekat
Masjid, dan Rasulullah SAW tidak menyukai Madinah terbuka, maka

beliau bersabda, 'Wahai bani Salimah, tidakkah kalian mengharapkan
pahala atas langkah-langkah kalian?' Maka, mereka tetap bermukim
di sana."
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Keterangan Hadits:

(Bab Nabi SAW tidak menyukai Madinah dalam keadaan

kosong). Dalam bab ini disebutkan hadits Anas tentang kisah bani

Salimah, yang telah diterangkan pada bab "Mengharapkan Pahala

dengan Banyaknya Langkah Kaki" di bagian awal pembahasan

tentang shalat jamaah.

Catatan

Imam Bukhari memberi judul hadits Anas ini dengan dua

alasan, pada pembahasan tentang shalat dia memberi judul

"Mengharapkan Pahala dengan Banyaknya Langkah Kaki" karena

sabda beliau, "Tetaplah di tempat kslian, niscaya akan dituliskan bagi

kalian (pahala) langkahJangkah kalian (menuju masjid)". Sedangkan

di tempat ini dia memberi judul seperti yang disebutkan, karena

perkataan perawi, "Nabi SAW tidak menyukai bila Madinah terbuka".

Seakan-akan dia cukup menyebutkan alasan yang berhubungan

dengan orang-orang yang diajaknya bicara, karena hal ini lebih sesuai

bagi mereka untuk mengikuti sabda Nabi SAW.

12. Bab

tr;Jv &i !t\t J* d,* tct \., .'-.c.t
4.:e c)ll cf I ol_-P "o.,l '-s

O. . g.q c-c,{'; & ef'tiitfV: q
r| . O/ /c /*s.t S*:

1888. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Apa yang ada di antara rumahku dengan mimbarku adalah taman

dari taman-taman surge, dan mimbarlu berada di atas haudh

(telaga)ku."
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1889. Dari Aisyah RA, dia berkata: Ketika Rasulullah SAW

datang ke Madinah, Abu Bakar dan Bilal menderita sakit. Maka,

apabila Abu Bakar terserang demam, dia mengatakan:

Setiap orang di pagi hari bersama keluarganya,

sedangkan maut lebih dekat dari tali sandalnya.

Apabila panas Bilal menurun, maka dia mengangkat suaranya

dan melantunkan syair:
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Seandainya aku tahu apakah akan menginap malam ini,

di suatu lembah sedang di sekitarku idzkhir dan jalil.

Apakah suatu hari oku mendatangi sumber oir Majannah,

opakah tampak bagiku Syamah dan Thafil.

Beliau bersabda, *Ya Allah, laknatlah Syaibah bin Rabi'ah,

Utbah bin Rabi'oh dan Umayah bin Khalaf, sebagaimana mereka

telah mengeluarksn kami dari negeri kami ke negeri yang penuh

wabahl" Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allqh, jadikanlah

kami mencintai Madinah seperti kami mencintai Makkah, atau lebih

dari itu. Ya Allah, berilah berkah kepada kami pada sha' dan mud

kami, dan jadikanlah ia tempat yang sehat untuk kami. Pindahkanlah

demamnya ke Juhfah!" Aisyah berkata, "Kami datang ke Madinah

sedang ia merupakan bumi Allah yang paling banyak wabah

(penyakit)nya." Dia (Aisyah) berkata, "Dan Bathla' mengalirkan air
keruh." Yakni, air yang telah berubah sifatnya.

€3'tt iflr 'ju ^*hr qr * * yj '*'&i i :3 */Au-/o,

^b.i,r e LU';) rL. ap G'; 
",ILf: ir* e 7;W

ta/1 
.'o'

yrf *'rLl i y ,f . ;iit / ,"), * g; ut Jt', &',
lzo z zzt^ ,-c . -o ir'- ,.to. \., , ..t o l. 

o.. o,
.oJ>-.) F : :gru qj.g at {) F u. a-ea> 6e

loz \ . . / / / t t c . ', o . o . / o , o. o . ,t '
.'Ab ;)\'f'r'* i;; :'o-a;- * ai "Jb +) e ifu Ju':.,

1890. Dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya, dari Umar RA, dia

berkata, "Ya Allah, berilah aku rezeki berupa mati syahid di jalan-Mu,

dan jadikan kematianku di negeri Rasul-Mu!". lbnu Zurai'
meriwayatkan dari Rauh bin Al Qasim, dari Zaid bin Aslam, dari

ibunya, dari Hafshah binti Umar RA, ia berkata, "Aku mendengar
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Umar ...sama seperti di atas." Hisyam meriwayatkan dari Zaid, dari

bapaknya, dari Hafshah, "Aku mendengar Umar RA."

Keterangan Hadits:

Semua teks hanya menyebutkan "bab" tanpa menyebutkan

judulnya. Dalam bab ini disebutkan dua hadits dan satu atsar. Masing-

masing hadits berhubungan dengan judul bab sebelumnya. Dalam

hadits "Apa yang ada di antoro rumahku dan mimbarku adalah taman

dari taman-taman surga" mengisyaratkan tentang motivasi untuk

menetap di Madinah. Sedangkan hadits Aisyah tentang kisah Abu

Bakar dan Bilal yang menderita sakit, berisi doa Nabi untuk Madinah.

Beliau SAW berdoa, qrb "*i[r ga Allah, iadikanlah Madinah

tempat yang sehat). Ini juga mengandung motivasi untuk bermukim di

Madinah. Adapun Atsar Umar yang berisi doa agar dimatikan di

Madinah, sangat jelas mengindikasikan hal tersebut. Masing-masing

dari ketiga hal itu sesuai dengan sikap Nabi SAW yang tidak

menyukai Madinah dalam keadaan kosong tanpa penghuni.

Adapun lafazh hadits yang pertama tentang mimbar,

sebagaimana yang diriwayatkan mayorits perawi adalah, i G 6

€f) (apa yang ada di ontara rumahku dan mimbarku). Sementara

dalam riwayat Ibnu Asakir disebutkan, q-* (kuburku) sebagai

pengganti lafazh, ,$. (rumahku),tetapilafazh ini dianggap salah.

Hadits ini telah disebutkan pada pembahasan tentang shalat

sebelum membahas tentang pengunrsan jenazah melalui sanad yang

sama seperti di atas dengan lafazh, $. (rumahta). Demikian pula

yang terdapat dalam Musnad Musaddad (guru Imam Bukhari dalam

riwayat ini). Benar, bahwa dalam hadits Sa'ad bin Abi Waqqash yang

diriwayatkan oleh Al Bazzar melalui sanad para perawi yang tsiqah

(terpercaya), dan dalam riwayat Ath-Thabrani dari hadits Ibnu Umar
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disebutkan dengan lafazh, g* Qr"t"rku). Maka, yang dimaksud

dengan "rumah" dalam sabdanya "rumahkti'adalah salah satu rumah

beliau, yaitu rumah Aisyah, tempat beliau dimakamkan. Hal ini telah

disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan Ath-Thabrani dalam kitab

Al Ausath, orit ,p$ U b\ zUO 4.s .4t G.6 (Apa yang ada di

antara mimbar dan rumah Aisyah adalah tamon di antara toman'

taman surga).

yit f\ q"1b'$ (taman di antara taman-toman surga), yakni

sama seperti salah satu taman di antara taman-taman surga dalam hal

turunnya rahmat dan kebahagiaan, karena banyaknya majelis dzikir

yang ada di tempat itu, terutama pada masa Nabi SAW. Atau

maknanya adalah, bahwa ibadah di tempat itu dapat menghantarkan

seseorang ke surga. Dengan demikian, kalimat tersebut dalam konteks

majaz. Atau mungkin dipahami sebagaimana makna lahiriahnya, yaitu

taman surga yang sebenarnya, dimana tempat itu akan berpindah ke

surga di akhirat nanti. Inilah beberapa penakwilan (interpretasi) ulama

tentang hadits ini.

Adapun sabda beliau, sby & g"r*j (Dan mimbarku di otas

haudhku), yakni akan dipindahkan pada hari Kiamat, lalu diletakkan

di atas haudh (telaga). Namun, sebagian ulama mengatakan bahwa

yang dimaksud adalah mimbar beliau itu sendiri, karena beliau

mengucapkan sabdanya saat berada di atas mimbar. Ada pula yang

mengatakan bahwa yang dimaksud adalah mimbar yang akan

dibuatkan untuknya pada hari Kiamat, tetapi pendapat yang pertama

lebih beralasan. Hal ini didukung oleh hadits Abu Sa'id yang telah

diriwayatkan Ath-Thabrani dalam kitab Al Kabir dari hadits Abu

Waqid Al-Laitsi, dari Nabi SAW, z&ir e q:, ,t* f)j 'ot

(Sesungguhnya pilar-pilar mimbarku adalah tanggalangga di surga)-

Ada pula yang berpendapat bahwa maksudnya adalah mendatangi

mimbar Nabi SAW serta hadir di sisi mimbar tersebut untuk

mengerjakan amal shalih, niscaya akan menghantarkan seseorang ke

rI
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haudh (telaga), dan ini berkonsekuensi bahwa dia meminum dari

telaga tersebut.

Ibnu Zabalah menukil bahwa jarak antara mimbar dan rumah

Aisyah sekitar 53 hasta, ada pula yang mengatakan 45 116 hasta, dan

sebagian mengatakan 50 hasta kurang 2l3lrmstz- Demikian juga halnya

saat ini, seakan-akan jarak itu berkurang dikarenakan bagian kamar

telah dibuat tembok untuk masjid.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa Madinah lebih utama daripada

Makkah, sebab Nabi SAW telah mengatakan bahwa tanah (tempat)

yang ada di antara rumah dan mimbar adalah bagian dari surga.

Sementara beliau SAW telah menyatakan pada hadits lain, utji 4v)

Q.ti $:$ q F ,.ei, e €yi (sungguh toli busur salah seorang di

antoro lramu di surga qdalah lebih baik daripada dunia don seisinya).

Ibnu Hazm menaggapi bahwa lafazh, i, q411(sesungguhnya

ia bagian dari surga) itu dalam konteks maju- sebab jika yang

dimaksud adalah yang sebenarny4 maka keadaannya seperti yang

difirmankan Allah dalam surah Thaahaa ayat I 18, Ii W. eWfi Ui Lf

sjri (Sesungguhnya lcamu tidak akan kclaparan di dalamnya dan

tidak alran telanjang). Bahkan yang dimaksud adalah shalat di tempat

tersebut dapat menghantarkan ke surga, sebagaimana dikatakan untuk

hari yang baik, "Ini termasuk hari-hari surga". Hal ini seperti sabda

beliau SAW, !'il, )ry 
'*t'-&it 

lsurga terdapat di bowah kilatan

pedang). Kemudian lbnu Hazm berkata, "Apabila terbukti bahwa

hadits tersebut berlaku sebagaimana makna yang sebenarnya, maka

keutamaan hanya khusus bagi tempat itu. Apabila dikatakan bahwa

sesungguhnya tempat yang dekat kepadanya lebih utama daripada

tempat yang jauh darinya, maka konsekuensinya harus dikatakan

bahwa Juhfah lebih utama daripada Makkah, padahal tidak seorang

pun yang berpendapat demikian.
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'U.i1 
et (dan Madinah qdalah paling banyak wabah).

Maksudnya adalah penyakit. Kedatangan beliau SAW ke Madinah

seperti itu tidak bertentangan dengan larangan beliau untuk

mendatangi tempat yang terjangkit tha'un (wabah), sebab perbuatan

beliau tersebut dilakukan sebelum adanya larangan. Atau, mungkin

larangan itu khusus negeri yang terjangkit tha'un maupun wabah

ganas yang banyak merenggut nyawa.

Er;6 s.ti )ai ,t-il-i& i,r3:t U6 (Aisyah berknta, "Buthfuan

mengalirkan air keruh." Maluudnya, air yong telah berubah

sfatnya). Buthlan adalah salah satu lembah di Madinah. Kalimat, u_if

Qi;6 (maksudnya air yang telah berubah sifatnya) adalah penafsiran

perawi. Adapun tujuan Aisyah mengucapkan kalimat ini adalah untuk

menjelaskan sebab banyaknya wabah (penyakit) di Madinah, karena

air yang mempunyai sifat seperti itu merupakan sumber penyakit.

tzl ,1, S @aksudnya air yang telah berubah sifatnya). Al

Qadhi Iyadh berkata, "Ini adalah kesalahan dari orang-orang yang

menafsirkannya, bahkan yang dimaksud di sini bukanlah air yang

berubah sifatnya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa yang benar tidak

seperti yang dia katakan, karena sesungguhnya Aisyah mengucapkan

kalimat itu sebagai alasan karena Madinah merupakan sarang wabah

(penyakit). Dalam hal ini arti lafazh "aojinon" adalah air hasil

perasan, sehingga 
-secara 

urnrun- air tersebut mengalami

perubahan. Apabila terjadi perubahan, maka menggunakan air tersebut

dapat menyebabkan penyakit.

Adapun Atsar Umar telah disebutkan oleh lbnu Sa'ad

sehubungan dengan doanya mengenai hal itu, yaitu riwayat yang

dinukil oleh Ibnu Sa'ad melalui sanad yang shahih dari Auf bin Malik
bahwasanya dia bermimpi melihat Umar meninggal dunia dalam

keadaan syahid. Ketika Auf menceritakan hal itu kepada Umar, dia

berkata, "Bagaimana aku bisa mencapai syahid sedang aku berada di
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Jazirah Arab, tidak turut berperang dan manusia berada di sekitarku."

Kemudian Umar berkata, "Benar, sungguh Allah akan

mendatangkannya jika Dia menghendaki."

'nf;i i I ,f .ri, i 9\: ,r ?:) A, S'iil lrtnu zurai'

mengataknn r*, Rauh bin Al Qasim, dari Zaid bin Aslom). Al Ismaili

menyebutkan riwayat ini dengan sanadyangmoushul dai Ibrahim bin

Hasyim, dari Umayah bin Bistham, dari Yazid bin Zurai' dengan

tafazh, q *ia1i.rrt*' eb "iJi ,J'i- fr'+ ,u6 zt;;7

"a q ht : i:- 'j6 srii L,ifi J ,lrii 'Uti (Diriwayotkan dari

Hafshah, dia berkata, "Aku mendengar Umar berdoq, 'Ya Allah,

terbunuh [wafatkon afuJ di jolan-Mu dan mati di negeri nobi-Mu'."
Hafshah berkata, "Malca aku berkota, 'Bagaimana hal itu bisa

terjadi?' Umar menjawab, 'Allah akan mendatangkannya opobila Dia

menghendaki'.").

:-) f ?U15'6i (Hisyam meriwayatknn dari Zaid). Hisyam yang

dimaksud adalah Ibnu Sa'ad, sedangkan Zaid adalah Ibnu Aslam. Ibnu

Sa'ad menyebutkan riwayat ini dengan sanad yang maushul melalui

Muhammad bin tsmail bin Abi Fudaik dengan lafazh, 6 "e t
,;'kAU.i'+ (Diriwayatkan dari Hafshah bahwasanya ia mendengar

bapaknya berdoa),lalu disebutkan riwayat yang sama, dan di bagian

akhirnya disebutkan, iri b\:fur 4 at 'tsy 
lsesungguhnya Allah

me ndat angkan urus an-Nya apabila Dia me nghendaki).

Maksud Imam Bukhari menyebutkan kedua riwayat dengan

sanad yang mu'allaq ini adalah untuk menjelaskan perbedaan dari

Zaid bin Aslam. Hisyam bin Sa'ad dan Sa'id bin Abi Hilal sepakat

bahwa riwayat itu melalui jalur Zaid dari bapaknya, Aslam dari Umar.

Keduanya didukung oleh Hafsh bin Maisarah dai Zaid, yang dikutip

oleh Umar bin Abi Syabah. Sementara itu, Rauh bin Al Qasim
menyendiri dalam meriwayatkannya, dia menukil melalui iahx Zaid
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dengan lafazh. A!l gP @ori ibunya). Ibnu Sa'ad telah meri*'a1'atltan

dari Ma'an bin Isa, dari Malik, dari Zaid bin Aslam bah*a Umar...
lalu disebutkan hadits secara mursal.

Hadits ini juga memilikijalur perir*'a)'aran lain yang dikurip oleh
Imam Bukhari melalui jalur i\{uhammad bin AMullah bin
Abdurrahman bin Muhammad bin AMullah Al Qari dari kakeknya,

dari bapaknya [Muhammad], dari bapa]nya [AMullah] bahwasanya ia

mendengar Umar mengatakan hal itu. Adapun jalur periwayatan yang

lainnya dikutip oleh Umar bin Syabah melalui jalur Abdullah bin
Dinar dari Ibnu Umar, dari Umar, dan sanad keduanya adalah shahih.

Dari jalur lain yang munqathi'ditambahkan, lrJi U o:$;a"!,6r .16
i:a iirr €') 'P ri'i ;: ,fb ,;t +j 6 o\:ru- t:, (Matca manusia

merasa mfiuU akan hal itu don tidak mengetahui bagaimanq bisa
terjadi, hingga akhirnya Abu Lu'lu'ah menikam Umar M\

Catatan

Telah disebutkan tentang keutamaan shalat di Masjid Nabawi,
Masjid Quba', dan Masjid Al Aqsha pada bab-bab akhir pembatrasan

tentang shalat.

Penutup

Penjelasan tentang kota Madinah memuat 26 hadits, di
arfiaranya 4 hadits mu'allaq_ Adapun hadits yang diulang pada
pembahasan ini dan pembahasan sebelumnya sebanyak 9 hadits, dan
yang tidak diulang sebanyak 17 hadits. Imam Muslim telah
meriwayatkan hadits-hadits ini, kecuali hadits Abu Hurairah yang
menyebutkan dua tempat berbatu di Madinah dan hadits Abu Bakrah
tentang Dajjal. Adapun atsar yang tercantum dalam pembahasan ini
hanya satu, yaitu atsar Umar yang dijadikan sebagai penutup
pembahasan ini. Imam Bukhari telah meriwayatkannya melalui sanad
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yang maushul dan mu'allaq sekaligus. Semua ini merupakan isyarat

akan baiknya penutup pembahasan ini. Kita memohon kepada Allah
agar memberikan kepada kita akhir kehidupan yang baik, serta

memberi pertolongan untuk menyelesaikan kitab ini. Semoga Allah
meninggikan derajat kita. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala

sesuatu.
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